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I — GEÇEN TUT 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, içişleri 
eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki önergesi
ni incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu ile 

Konya Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğlu'-
nun, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
daki önergesini incelemekle görevli (Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun, görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkereleri 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, içel ili Gülnar Belediyesinde yolsuzluk 
ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla 
İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
hakkındaki önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna yapılan üye 
seçimi sonunda, ilgili komisyona gösterilmiş 
olan adayların seçilmiş oldukları bildirildi. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- j 
pılacaktır. ıSayın Senatör ve milletvekillerinin 
Mtfen beyaz düğmelere basmalarını rica ede
rim. i 

1. — İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm THY na 
ait bir uçağın Bulgaristan'a kaçırılma olayına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bugün ıSofya'ya kaçırılmış bu
lunan Türk Havayollarına ait bir uçağın kaçı
rılma olayı hakkında Hükümet adına Sayın 
İçişleri Bakanı gündem dışı beyanda buluna
cak. Buyurunuz efendim. 

ANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 14 arkadaşının, islâm Dininin çeşitli 
maksatlarla istismar edilmesine müsamaha ile 
görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
ise 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 T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 18 No. lu ıSoruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü, 

Birleşime saat 19,30 da son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Uşak 
Vahit Bozath Âdil Turan 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Boğan Avşargil 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ısayın üyeleri; 

Bu sabah Ankara - istanbul seferini yapmak
ta olan Türk Havayollarının TK-111 sefer sa
yılı, 9,30 tarifeli, Ibeynelmilel adı ile Jaib, kendi 
iç adımızla «Boğaziçi» yolsu uçağımız, Anka
ra'dan hareket ettikten sonra istanbul'a gel-

» > - • ' 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyüik Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 11 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 418 — 
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meden saat 11.00 de Sofya'ya kaçırılmak sure
tiyle, indiği haber alınmıştır. 

Uçakta 7 mürettebat, 18 dış yolcu, 41 iç 
yolcu olmak üzere 66 kişi bulunmaktadır, tik 
yapılan tespitlerde dış yolculardan ikisi, iç 
yolculardan yedisi ecnebi tabiyetlidir. Yalnız, 
iç yolculardaki rakam katı olmayabilir. Ec
nebi tebalı olanların henüz tespiti bitmemiştir, 
yapılıyor. Şimdiye kadar yapılan tespitte ye
disinin ecnebi olduğu açıklanmıştır. 

Uçak, Sofya alanına indikten sonra dış tem
silciliklerimiz vasıtasiyle, Hariciye Vekâleti 
kanaliyle harekete geçilmiş, bir taraftan bura
daki Bulgar Elçiliği Hariciyemize davet edilmek 
suretiyle kendileriyle temasa geçilmiş, bir ta
raftan 'da Sofya'daki Büyükelçimize talimat ve
rilmek suretiyle Bulgar makamlariyle temas 
sağlanmış, Bulgarlar uçağın ve yolcularının 
salimen Türkiye'ye iadesi için elden gelen gay
retleri sarf etmektedirler. Halihazırda Harici
ye temsilcimiz Büyükelçimiz Sofya Hava Ala
nında bulunmakta ve temaslar devam etmekte
dir. Temennimiz, uçağın ve yolcuların salimen 
Türiye'ye iadesinin sağlanmasıdır. 

Arz ederim. («Uçağa nasıl binmişler bun
lar?» sesleri) 

2. — İmar ve İskân Bakanı Serbi'dent Bin
göl'ün, son günlerde yurdun muhtelif yerlerinde 
meydana gelen sel âfeti hakkında gündem dışı 
demeci 

BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakanı, 
vukubulan seylâp olayı hakkında gündem dışı 
beyanda bulunmak isterler. Buyurunuz Sayın 
Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; 

Son günlerde yurdumuzun muhtelif yerle
rinde meydana gelen sel âfeti halanda sizlere 
bilgi arz etmeyi bir vazife telâkki ediyorum. 

Nisan ayının son günlerinden itibaren Muş, 
Maraş, Gaziantep, Hakkâri, Bitlis, Tunceli ve 
Van illerimizde beklenenin üstünde yağışlar 
meydana gelmiş ve bu arada şimdiye kadar alı
nan bilgilere göre 5 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. 

Bunun yanınlda, ziraat alanlarının büyük et 
ki altında bulunduğu ve 1972 mahsulünü tehlike 

altına koyacak haberler alınmaktadır. (Bu ara
da bütün tesellimiz can kaybının böyle bir âfet
ten beklenenin çok altında olmasıdır. 

Bu illerimizin birbirleriyle ve büyük merkez
lerimizle yol irtilbatı da, yinıe aynı sebeplerle, 
inkitaa uğramış bulunmaktadır. Hükümetiniz 
gerek tek tek bu vatandaşların uğradıkları zi
yam telâfisi için ve gerekse bugün karşılaştık
ları sıkıntının telâfisi cin her türlü tedbiri almış 
bulunmatdaır. 

Yüksek ıttılaınıza arz eder, saygılarımı su
narım efendim 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, gerçi talebim şu anda vaki oluyor 
ama, uçak kaçırma hadisesiyle ilgili olarak gün^ 
dem dışı beyanda bulunmama müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Bir dahaki celse efendim. 
3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un; 

eski İmar ve İskân Bakam Haldun Menteşeoğlu 
hakkında soruşturma yapılmasına dair önergeyi 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundan istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem (gereğince, bir önceki birleşimde görüşmek
te olduğumuz konuya geçmeden önce, bir Soruş
turma Komisyonundan istifa beyanı var, onu 
takdim ediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan

tısı Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Lûtfi Bilginin, 

Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna aykı
rı işlemler yapıldığı iddiasiyle eski imar ve is
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu »hakkında so
ruşturma yapılmasıına dair önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, 19 . 4 .1972 günlü 10 ncu Birleşimde üye 
seçilmiş bulunmaktayım. 

Konu ile ilgili seksiyonda olmamakla beraber, 
hakkında soruşturma istenen Sayın eski Baka
nın, Bakanlığı sırasında aynı Bakanlıkta görev
li olmam dolayısiyle, soruşturmaının selâmeti 
bakımından bu komisyonda görev almamamın 
yerinde olacağı' kanaatindeyim. 

Bu sebeple adı geçen komisyondan istifa et
tiğimi ibil^ilerinize sunar, gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kütahya Milletvekili 

İlhan Ersoy 

— 419 — 



T. (B. M. M. CB : 11 3 . 5 . 1972 O : 1 

muş bulunmaktaydı, bu sebeple sözünüzü kes-
niştiniz. Şimdi, kaldığınız yerden itibaren ko
nuşmanıza devam edeceksiniz. Buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayuı 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Balha önceki birleşimde Sayın Sezgin ve Sa
yın Atabeyli'nin gerçeklere uymayan beyanla
rı üzerinde konuşmalar yapmış, bunların delil
lerini de vermiştim, bunlara devam edeceğim. 

Demişlerdi ki, «Yaşar Tunagür, askerî sav
cılığa gitti, takipsizlik kararı aldı» gösterdim 
ki, bu söz eksiktir. Askerî savcılık, bazı suç
lar hakkında takipsizlik kararı vermiş; fakat 
bazı suçlar hakkında da âmme davası açılması 
lâzımgeldiği için mahkemeye gönderilmiştir. 
Bunlar, bizim iddia ettiğimiz suçlardır. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Sayın ilhan Ersoy yerine, grupça bir başka 
ismin verilmesini ve bunun Başkanlığa bildiril
mesini rica ederim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş <ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeeşitli ^maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önregesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 

[BAŞKAN — önergenin müzakeresine devam 
olunacaktır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Gündemde başka konular var. Sayın Başkan sı
rada bekleyen meseleler var, ancak onları geç
tikten sonra konuşalbiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, biliyorsunuz bu 
konu görüşülmekte bulunduğu için... 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Öyle bir kural yok efendim, bu nereden çıkı
yor? 

BAŞKAN — Var efendim. Bir kanun veya 
bir konu görüşülmekte iken onun kesilmesi su
retiyle başka bir konunun girmesi şimdiye ka
dar bahis konusu olmadı. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan kaç defa yaptık. 

BAŞKAN — Evet efendim muamele böyle. 
Yani, görüşülmekte olan bir konu var, o konuyu 
kesmiyoruz. Yeni bir konunun ele alınması gere
kiyorsa onu ancak Meclisin karan ile alabili
yoruz. ihmal veya imlhal Başkanlığa ait bir gö
rev değil; biz, birleşimler arasında irtibat kur
mak suretiyle temadi ettiriyoruz. Bunun aksine 
bir kararın, ancak Meclis tarafından verilmesi 
mümkün, bizim münhasır yetkimiz dâhilinde de
ğil. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Usulsüzlük olduğunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özgüneş, bu 
konu hakkında zatıâliniz konuşurken vakit dol-

Yine denilmişti ki, «Yaşar Tunaigür'ün hak
kında tanzim edilen dosyalar Danıştaya git
miş, Danıştay takipsizlik kararı vermiştir». Bu 
da yanlıştır. O oturumda göstermiştim ki, gön
derilmiş olan sekiz tane dosyadan sadece ikisi 
hakkında gerekli işlem yapılmış, bunlardan sa
dece küçük bir kısmı hakkında takipsizlik ka
ran verilmiş, mütebakisi hakkında âmme dava
sı açılması için dosya mahkemeye gönderilmiş
tir. 

Arkadaşlarım, bu arada bir dosya daha neti
celenmiş; dosya içerisinde bulunan beş suç
tan dördü hakkında Danıştay ikinci Dairesi lü
zumu muhakeme kararı vermiş, ancak birisi 
hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Danış
tay İkinci Dairesinin esas numarası 1971/2978, 
karar numarası da 1971/3189 dur. Şu halde nu
marasını okuduğum kararla Danıştay İkinci 
Dairesi, dosyada bulunan beş suçtan dördüne 
lüzumu muhakeme karan vermiş, ancak biri
si için takipsizlik istemiş. 

Arkadaişlarım görülüyor ki, gerek sıkıyö
netim savcılığı takipsizlik karan verdi diye
rek, gerekse Danıştaydan takipsizlik kararı 
alındı diyerek Yüce Meclis etki altında bulun
durulmaya çalışılmaktadır. Ancak, ömrü yat
sıya kadar olan her cılız mum gibi, bu da gayet 
tabiî ki erinde geçinde sönmeye mahkûmdu, ni
tekim sönmüştür. 

İM. ORHAN TUĞRUL (Cumhuriyet Senato
su Bilecik Üyesi) — Yalancı şahitliği ne yap
tın? 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Yüce 
Meclisin sayın üyeleri, bu arada Sayın Sezgin 
ve iSayuı Atâbeyli'nin, konuşmalarında bilhas-
sa dikkatle bazı noktalardan kaçınmaya çalış
tıklarını ve mevzuu, bazı notlara intikal ettir
me gayretinin içerisine girdiklerini müşahede 
etmemek mümkün değildir. 

Bunlardan birisi, çeşitli makamların iddia
larım; MlT Müsteşarlığı gibi, İçişleri Bakanlı
ğı gibi çeşitli makamların iddialarını bize mal 
etmek ve bunları burada alıp, münakaşa etmek. 
'Biz diyoruz ki, MİT'in verdiği rapor, İçişleri Ba
kanlığının yazdığı yazı, doğru da olabilir, yan
lış da olalbilir; ancak suça muttali olan her ma
kam bunları mutlaka savcının huzuruna çıkar
mak, asgari müfettişlere vermek zorundadır. 
Saym bakanlar bunları ilgili müfettişlere inti
kâl ettirmeyerek, savcı huzuruna çıkarmaya
rak görevlerini ihmal etmişler, gör evlerini kö
tüye kullanmışlardır. 

Sayın Bakanlar, ısrarla hedefi genişletme' 
gayretinin içindedirler. Diyorlar ki, «Hedef biz 
değiliz, Adalet Partisidir» arkadaşlarım, bu da 
yanlıştır. Biz, bu iddiaların Adalet Partisi grub-
lannca tasvibedildiği kanaatinde değiliz, biz, 
bu izahatın Adalet Partisi grublarınca tasvi-
bedildiği inancında değiliz. Çünkü, burada mem
leket bütünlüğünü bölmeyi hedef tutan faali
yetler var, burada Atatürk'ü hedef tutan faali
yetler var. Bunları her hangi bir grubun, han
gi partiye mensup olursa olsun, tasvibetmesi 
mümkün değildir. Yani, Sayın bakanların icraat
larında düşmüş olduklarından görev ihmali ve 
görev suiistimalinden kurtulabilmek için hede
fi genişletmek, kendilerini ortadan çekerek me
seleyi bir Adalet Partisi meselesi haline getir
meye çalışmak gayretleri boşunadır. 

Üçüncü husus, sayın bakanlar, konuyu esas 
unsurlarından ayırarak bir başka tarafa çekme
ye, esas konuları bir tarafa itip birtakım talî me
seleleri ele alarak Meclisin dikkatini o istikâmet
lere çekmeye ve böylelikle işlenmiş olan bü
yük suçları gözden kaçırmaya gayret etmişler
dir. Bu gayretleri de boşunadır. Çünkü, biz bu
rada bir defa daha tekrar edeceğiz ki, birtakım 
suçlar işlenmiştir. Özellikle önergemizin da
yandığı şu suçların hiçbirisi, ne Sayın Sezgin 
tarafından, ne de Sayın Atabeyli tarafından 
«İşlenmedi, yapılmadı, böyle bir şey yok» deni 
lememiştir. 

3 . 5 . 1072 O : 1 

Birinci olarak şu husus; başka bakanlıklar
da ne kadar Atatürk düşmanı varsa, Atatürk 
düşmanlığı yüzünden ordudan kovulanlar, Ata
türk düşmanlığı yüzünden öğretmenlikten uzak
laştırılanlar, aynı suçtan dolayı Adalet Bakan
lığından uzaklaştırılanlar, Diyanet İşleri Baş
kanlığına kabul edilerek, orada önemli mevki
lere tayin edilerek, Atatürk düşmanı bir mer
kez meydana getirilmiştir. Bunların gerek Mil
lî Eğitim Bakanlığından çıkarılma sebepleri, 
gerek ordudan çıkarılma sebepleri ortadadır, 
nitekim bunlardan bazıları da mahkemeye git
mişler, mahkûm olmuşlardır.. 

Arkadaşlarım, bu Atatürk düşmanı şebeke
nin nasıl inatla Atatürk düşmanlığı yaptığı hak
kında bir iki misal vereceğim: Elimdeki şu ki
tap, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her 15 
günde bir Devlet parası ile çıkarılan ve köyle
re kadar gönderilen Diyanet Gazetesidir. Ayrı
ca, Diyanet işleri Başkanlığı her ay bir de Di
yanet Dergisi çıkarmaktadır. Şu derginin ku
pürlerinde, nüshalarında 12 Marttan önce hiç
bir vesile ile bir tek Atatürk ismine raslıyamaz-
sımz. İstisnasız günlük olayların hepsinden bah
sedilmiştir; dinle alâkalı olsun olmasın, Diya
net İşleriyle alâkalı olsun olmasın bütün olay
lardan «bahsedilmiştir; hatta Muhammet Ali 
Olay'dan, Atatürk düşmanı olduğunu zannettik
leri İstanbul'da bir üniversite profesörünün ölü
müne kadar her hâdise buraya girmiştir; ama 
ne ölüm yıldönümünde, ne de başka vesileler do-
layısiyle Atatürk'ten bir tek kelime bunun içe
risinde geçmemiştir. 

Dahası var; 12 Marttan sonra, ben bu insan
ların elebaşlarmı Diyanet İşlerinden uzaklaştır
dıktan sonra geriye kalanları topladım ve ken
dilerine; neden gazetede millî bayramlar ele 
alınmamaktadır. Neden Atatürk üzerinde bir 
tek satır yazılmamaktadır» dedim. Kendilerine, 
uzun uzun Atatürk'ün yalnız Türk Milleti için 
değil, İslâm dünyası için yapmış olduğu hizmet
leri anlattım ve bundan sonra hiç değilse 30 
Ağustos vesilesiyle Atatürk'ten balhsedilmesinkı 
Diyanet İşlerinin zaruri bir görevi olduğunu 
söyledim. Bundan sonra arkadaşlarım, 30 Ağus
tos geldi, işte elimdeki şu gazete Diyanet işleri 
Gazetesinin 39 Ağustos tarihli nüshasıdır, bura
da bir tek satırla Atatürk'ten bahsedilmediği 
halde - ki, benim baskımla olacak - «Kahraman-
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lık Abidesi Mehmetçik» diye son sayfasına bir 
makale yazıldı, 30 Ağustos Zaferimden bahsedi
yor ; fakat bir tek kelime ile Atatürk yok. 

(Defalarca Diyanet İşleri Başkanlığına gitti
ğim ve bunlara Atatürk düşmanlığının Türk 
Milletine ve Müslümanlığa getireceği zararla
rı defalarca ve ısrarla anlattığım, bir Bakan 
olarak emir verdiğim halde, 30 Ağustos'ta çıkan 
nüshanın ne birinci sayfasında, ne şurasında, ne 
'burasında Atatürk'ten bir tek bahis yoktur, 
yalnız buraya «Kahramanlık Abidesi Mehmet
çik» diye bir makale yazılmış ve içerisinde bir 
kelime ile dahi Atatürk'ten bahsedilmemiştir. 
işte arkadaşlarım, bunun üzerine daire başka
nından neşriyat müdürüne kadar hepsini kula
ğından tuttum, attım. (C. H. P. ve D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) İşte o zaman 
yaygara başladı; Diyanet İşleri Başkanlığı hal
laç pamuğu giibi atılıyormuş, Diyanet İşleri Baş
kanlığında birtakım usulsüz tâyinler yapılıyor
muş.. Ne yapacaktım arkadaşlarım? Israrlı, ye
minli Atatürk düşmanlarını orada muhafaza mı 
edecektim, bu Atatürk düşmanlarına GİMA'-
dan maaş mı bağlatacaktım? (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

GÜNGÖR HUN ((Sakarya Milletvekili) — 
Sen maaşını nereden alıyorsun, ne hakla ne yüz
le böyle konuşulyorsun? 

(MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım dahası var; şu gazetenin kupürlerini, 
derginin kupürlerini inceleyin; 1920 den son
raki hiçbir Türk zaferi burada yer almaz, 1920 
den evvelki Çanakkale gibi, Malazgirt gibi za
ferlerden uzun uzun bahsedildiği halde sırf, 
«Atatürk'ün ismi geçmesin» diye 1920 den son
raki hiçbir zafer burada yer almaz. 

Arkadaşlarım, önemli taraf, 31 Mart ruhu, 
bütünüyle bunun içerisinde çöreklenmiştir, bir 
örneğini vereceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Atatürk bir kalksa bir daha yatar ve hakikaten 
de ölmüş olduğunu anlar. 

MEHMET öZGtflNEŞ (Devamla) — 12 Mart
tan iki ay önce Devlet parası ile bütün köyle
re kadar gönderilen Diyanet İşleri Gazetesinde 
«Hikâye» başlıklı bir yazı çıkmıştır. Hâkim ta
kibatından kurtulabilmek için, hâkim huzuruna 
çıkmamak için, alay sanki Birinci Dünya Har-
(binde geçntiyormuş gibi ele alınmıştır. Güya bir I 

Türk neferi bir Alman subayına seyis olarak 
verilmiştir. Alman subayı Türk neferine aynen 
şöyle söyler; hayret, Alman subayı söylüyor gü
ya: «ISizin sulbaylar a/bdest almıyorlar ve her 
şeye inşallah diyorlar; fakat hiçbir iş yapamı
yorlar, sen farklısın galiba.» 

Arkadaşlarım, bu 31 Mart'ta da yapılmıştır; 
subay ile erin arasına nifak sokmak, eri subayın 
aleyhine kışkırtmak 31 Mart'ta da yapılmıştır; 
ama Harekat Ordusunun şamarını yedikten son
ra kaçacak delik aramışlardır. Bulgun de aynı 
hal devam etmektedir. Atatürk düşmanları 
Türk neferi ile Türk subayının arasına birta
kım münaferet öokmanın yollarını aramakta 
devam etmektedirler. Bu, memlekete hayır ge
tirmez arkadaşlarım; elbet sonunda mutlaka 
şamarı yerler, ama memleket zarar görür. 

Arkadaşlarım, «Mehmetçik» elbetteki bütün 
zaferlerin temel unsurudur; elbetteki «Çanakka
le» büyük zaferdir ve elbette «Malazgirt»ı büyük 
bir zaferdir. Ama «30 Ağustos» da «İnönü Mu
harebeleri» de büyük zaferdir. İnönü Muharebe
leri ile 30 Ağustos ile öğünemeyen, ondan gurur 
duyamayan ruh, hasta değil, haindir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo özgünez» sesleri, alkışlar) 

İşte arkadaşlarım, biz bu şebekeyi dağıttık. 
Diyanet İşlerime kurulmuş, çöreklenmiş olan bu 
şebekeyi dağıttık. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

İkinci husus arkadaşlarım; bir gün gelip te 
iSayın Sezgin burada «Hayır, Vahdettin Kara-
çiorlu tâyin edilmedi» demedi. Sayın Sezgin, 
«Vahdettin Karaçorlu'nun tâyin emrinin altın
da Yaşar Tunagür'ün imzası yok.» diyor. Sayın 
Sezgin yalnız Yaşar Tunagür'ün icraatından mı 
sorumludur? Yaşar Tunagür tâyin ettiği zaman 
sorumlu da, diğer adamları tayin ettiği zaman 
sorumlu değil mi? Kim tayin ederse etsin arka
daşlarım, 

Sayın ıSezgin'in zamanında Karaçorlu, Millî 
Eğitim Bakanlığında Nurculuk; faaliyetinden 
dolayı, Atatürk düşmanlığından dolayı kovul-
muştur. İşte belgesi, Müdürler Komisyonunun 
kararı da dosyamdadır. Bir diğeri, Nurculuktan 
dolayı yedi yıl hapis cezası alan ve yatan adam 
aynı şekilde tâyin edilmiştir. Aynı şekilde 17 
tane koyu, ısnarlı, yeminli Atatürk düşmanı 
Diyanet İşlerine getirilmiştir. Binaenaleyh, Sa
yın ISezgin «Bunların hiçbirisi tâyin edilmemiş-
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tir, (böyle bir şeyler yoktur» diyemedi. Sadese, 
«Şu imzaladı, bu imzaladı» diyor. Kim imzalar
sa imzalasın, bu Atatürk düşmanları, Diyanet 
İşleri Başkanlığında ibir karargâh meydana ge
tirmişler ve mel'unane faaliyetlerine 12 Mart'a 
kadar devam etmişlerdir. 

İkinci husus arkadaşlarım; Tutak Müftüsü
nün evinde savcı kararı ile arama yapılmıştır. 
Bu memleketin öz evlâtlarını kendi Devletleri 
aleyhine silâhlı isyana kışkırtan beyannamesi 
ele geçmiştir. Türk Milletini tahkir eden, Türk 
Milletine «çakal sürüsü» diyen, Türk Milletine 
«Kahpe» diyen, 'Barzani'yi göklere çıkaran, (ona 
«Mehdi» diyen vesikalar ele geçmiştir. Bütün 
Ibuoılar müfettişlerin feizlekesine raptedilmiş ve 
takibat istenmiştir. 12 Mart'a kadar bu fezle
keler uyutulmuş ve savcının huzuruna çıkarıl
mamıştır. Aksine, teftişi yapan, gidip evdeki 
aramayı yapan müfettişler binbir belâya ve if
tiraya uğratılmıştır. Sayın Sezgin burada, «Tu
tak 'Müftüsünün evinden böyle belgeler elde 
edildi» diyemiyor. Sayın Sezgin yine «Tutak 
Müftüsünün evinden elde edilen bu belgeler, 
müfettişlerin fezlekeleri hasıraltı edildi» diye
miyor. Ama Sayın 'Sezgin ne diyor? «Bu Tutak 
'Müftüsünü bana Sayın Suphi Karaman tezkiye 
etti» diyor. 

Arkadaşlarım, ne zamandan beri Sayın Sez
gin ile Suphi Karaman, Bakanlığı müştereken 
idare etmektedirler? Her gün yüzlerce millet
vekili ve senatör bakanlara müracaat etmekte, 
bazı kimseler hakkında gerekli sözleri söyle
mektedirler. Ancak, bir milletvekili veya sena
tör tarafından falan zat tezkiye edildi diye, 
mutlaka Bakanın bütün bu fezlekeleri hasıral
tı etmesi mi lâzımgelir? Bunlar hakkında taki-
(bat yapmaması mı lâzımgelir? Kaldı ki, biz bun
ları tekrar yazılı Soru önergeleri ile Sayın Baş-
Ibakanm ve Sayın Devlet Bakanlarının da dik
katlerini çektik. Ondan sonra dahi, 12 Mart'-
tan sonra kaldıkları 14 günlük iktidarda dahi 
ıbunlar mevki-i muameleye konmamıştır. 

Arkadaşlarım, bu husus millet bütünlüğü 
ile, vatan birliği ile ilgilidir; Devlet bütünlüğü 
aleyhine işlenmiş bir suçtur. Bu suçları bir Ba
kan nasıl olur da hasıraltı edebilir, nasıl bun
ları baklanda takibat yaptırmayabilir? 

Efendim, bunlar doğru veya yanlış; şu ve
ya bu.. Onu yapan müfettişler şöyle veya böy-
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le.. Ne olursa olsun. Mademki müfettişler bu 
şekilde bir fezleke tanzim etmişler ve bu bel
geler gelmiş, Bakanın ıttılaına sunulmuştur. Bu 
takdirde, mutlaka bunun mahkeme huzuruna 
çıkmasına, savcılığa gitmesine zaruret vardır. 
iMaalesef, Sayın 'Sezgin bu hususta görevini kö
tüye kullanmıştır. 

Bu memleketin bütünlüğü kolay kazanılma
mıştır arkadaşlarım; memleketin bütünlüğünü 
meydana getirebilmek için, dcrtbir taraftan kah
pe düşmanla sarılmışken, kan dökülmüş, can ve
rilmiştir. Birtakım kimselerin, şu veya bu mak
satlarla, seçim kaygusu ile bunları hasıraltı et
meye hakları yoktur. 

'Birkaç defa daha bahsettim; işte elimizde 
©iyaribakır ve Siirt illeri örfi idare Kumandan
lığımın 19 Haziran 1971 gün, 35744374-71/1581 
sayılı raporu var. Bu raporun ikinci kısmında, 
hastan siona kadar hâkim huzurunda alınmış şa
hit ifadeleri var. Yaşar Tunagür 1909 seçim
lerinde, Diyanet İşleri Başkanlığının karşı koy
masına ve «Gitme, Ankara'dan ayrılma» deme
sine rağmen, izinsiz olarak vazifesinden ayrıl
mış, ıSiirt - Van - Bitlis illerine gitmiş ve seçim 
propagandası yapmıştır. (Elindeki vesikayı gös
tererek) İşte burada.. Diyarbakır ve Siirt ille
ri Sıkıyönetim Kumandanlığı yalan mı siöylü-
yor? Hâkim huzurunda ifade veren şahitler ya
lan mı söylüyor? Bu 1969 seçimlerine, vazife
sinden izinsiz olarak ayrılan ve gidip seçim pro
pagandası yapan hakkında niçin takibat açıl
mamıştır? Sayın Atabeyli müsaade etmediyse, 
kendisi gftndermediyse, neden Yaşar Tunagür'e, 
«arkadaş, sen neden izin almadan gidiyorsun? 
Kimden izin aldın da Siirt, Bitlis ve Van ille
rinde seçim propagandası yaptın?» dememiştir. 
Biz, yazılı soru önergesiyle kendisini ikaz etmi
şizdir. Ondan sonra dahi neden tahkikat yap
mamıştır?. 

Açık dava şudur; Sıkıyönetim Komutanlığı 
raporu ve hâkim huzurunda alman şahit ifade
leriyle sabittir ki; 1989 seçimlerinde Yaşar Tu
nagür gitmiş, propaganda yapmıştır. Arkadaş
larım, bir tarafta bakıyorsunuz Diyanet İşleri 
Başkanı Yardımcısı, bir tarafta seçim propa
gandacısı... Bu nasıl olur arkadaşlar? Bir mem
leketin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Di
yanet İşleri Başkanının hâkim huzurunda ver
diği ifadeye göre, «Ben karşı koydum. Gitme 
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dedim» demesine rağmen, gider seçim propagan
dası yaparsa; bu takdirde, din, politikanın nasıl 
dışında tutulabilir? 

Arkadaşlarım, bundan sonra bu Atatürk 
düşmanı şebeke, Devlet kesesinden beslenmiş
tir. Bunların Sayın Atabeyli ile aynı kabinede 
oturan Ticaret Bakanının yazılariyle sabittir. 
Biz bunları önergemize koyduk. Yaşar Tuna-
gür, kanuna aykırı olarak istanbul Müftülüğü
ne tâyin edilip, Ankara'da 6 yıl hizmet gördü
rülerek; kendisine ayda 600 lira makam maaşı, 
ayrıca yevmiye verilmesine ilâveten «Dış Tica
ret uzmanı» sıfatiyle Gima'da da görevlendiril
miş ve ayda kendisine 1 000 lira ödenmiştir. 
Bir tarafta Diyanet işleri Başkan Yardımcısı, 
öbür tarafta «Ticaret uzmanı» bu, nasıl olur ar
kadaşlarım? Bir tarafta din, politika ile kucak 
kucağa, öbür tarafta ise din, ticaret ile kucak 
kucağa getirilmiştir. Dini, ticaret metaı haline 
getirmek, dini politika metaı haline getirmek, 
ne zamandan beri bu memlekette geçer akçe
dir? 

Bu da yetmemiştir arkadaşlarım; Yaşar Tu-
nagür, Lübnan'da, Kuveyt'te, ıSuudî Arabistan'
daki birtakım ticaret şirketleriyle pazarlık yap
mak üzere resmen görevlendirilmiş ve bu mem
leketlerde geziye çıkarılmıştır. Diyanet işleri 
Başkan Yardımcısı gidiyor, yabancı şirketlerle 
ticarî müzakerelere ve pazarlıklara giriyor. Na
sıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıdır bu? 
Yazılı önergelerimizle Hükümeti ikaz ettiğimiz 
halde, bunun hakkında maalesef en küçük bir 
takibat açılmamıştır. 788 sayılı ve 657 sayılı ka
nunlar da şiddetle devlet memurunu ticaretten 
menetmektedir. Kaldı ki, gitsin de bir insan, 
birtakım yabancı şirketlerle ticaret pazarlıkla
rının içine girsin. 

Arkadaşlarım, bundan sonra, Meydan Mec
muası uzun uzun yazdı, Türk Havayolları da 
âdeta Yaşar Tunagür'ün emrine verilmiştir. Ya
şar Tunagür (Suudî Arabistan'a, Lübnan'a ve 
Kuveyt'e yaptığı bu seyahati, cebinde Türk Ha
vayollarının pas biletiyle, yani bedava biletiyle 
yapmıştır. Ayrıca Yaşar Tunagür Türkiye içe
risinde de bedava biletlerle seyahatler yapmış
tır. Yaşar Tunagür'ün adamlarına da Türk Ha
vayolları bir hayli pas bilet tahsis etmiştir. Bir 
tarafta ticaret müzakerelerine gideceksiniz; Di
yanet İşleri Başkan Yardımcısı ticaret müzake

relerine gönderilecek ve bu arada da harcıra
hından biraz zarar etmesin diye, ayrıca cebine 
«pas bilet» koymayı da ihmal etmeyeceksiniz; 
bu nasıl olur arkadaşlarım? 

Bir arkadaşım, buraya bir yazı yazmış gön
dermiş, aynen okuyayım arkadaşlarım : Musta
fa Rona, Artvin Milletvekili diyor ki : 

«Sayın özgüneş : 
İmam İzzet Yeşilbaş'm makam arabasiyle 

taşındığı ve vazife gördüğü mezarlıkta bile sa
hiplerinden 3 000 lira hediye aldığı ve bunun 
Özgüneş'in şahidi olduğu, gazetelerde yazıldı. 
Bu durumu açıklamanızı rica ederim» diyor. 

Bu hususu açıklayacağım arkadaşlarım, 
hattâ öbür konuya girmeden açıklayayım : 

izzet Yeşilbaş, bir muhbirdir, benim şahidim 
değildir. Onun yüzünden ben utanmam. Onu 
Siirt'e gönderip det seçim propagandası yaptı
ranlar utansın. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) izzet Yeşilbaş'm konusu mahkeme hu-
zurundadır; tertip midir, gerçek midir, bunu 
elbette Türk hâkimi ortaya çıkaracaktır. Cid
den rüşvet almış mıdır; yoksa bir tertibe mi 
mâruzdur? Defalarca kendisi içişleri Bakanlı
ğına, çeşitli makamlara müracat ederek, «Ağır 
tazyik altında olduğunu, can emniyetinin bu
lunmadığını, kendisinin ölümle tehdidedildiği-
ni» söylemiştir, bunlar doğru mudur, yanlış mı
dır? Ben burada beyanda bulunamam. Çünkü, 
mesele mahkemenin huzurundadır. TerLlp mi
dir, bütün bu baskılar doğru mudur; yoksa 
adam sahtekâr mıdır? Bütün bunlar ortaya çı
kacaktır. Eğer, sahtekâr olduğu ortaya çıkarsa, 
ben burada bu kürsüden onu lanetlerim. Ama, 
aksi olduğu ve bir tertibolduğu ortaya çıkarsa, 
o zaman elbette tertibi meydana getirenler uta
nacaklardır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Bunun hesabını da vereceklerdir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, bir diğer konu da, resmi evrakın im
ha edilmesidir. Gazeteler de uzun uzun yazdı
lar: Günlerce Diyanet İşleri Başkanlığında ge
celere kadar çalışılarak evrak imha edildi» de
diler. Biz buna evvelâ inanmadık. Dedik ki: 
«Mümkün değildir» Fakat sayın Atabeyli gerek 
Cumhuriyet Senatosunda beyanatıyle, gerekse 
bir (arkadaşımızın yazılı soru önergesine verdiği 
cevapla «Diyanet İşleri Başkanlığında bir kısım 
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evrakın mevcut olmadığını» ifade etmişlerdir. 
Onun üzerine şüpheye düştük, araştırdık ve 
gördük ki, cidden bir çok resmî evrak imha edil
miştir; ne Diyanet İşleri Başkanlığında ve ne 
de Devlet Bakanlığında bugün bu evraklar 
yoktur. Sayın Atabeyli burada dediler ki, «Öz-
güneş mübalâğa ediyor, yüzlerce, binlerce ev
raktan bahsediyor, 10 tanesinin tarih - numa
rasını versin, mesele yok.» 

Tarih - numara vereyim, hayhay. 
Arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığının 23 Ey

lül 1966 gün, 19201 sayılı yazısı.. 
Yine İçişleri Bakanlığının 25 Ekim 1966 

gün, 124750 sayılı yazısı... 
Diyanet İşleri Başkanlığının 18 .11 .1967 «ta

rih ve 188 sayılı yazısı.. 
Diyanet İşleri Başkanlığnın 28 . 10 . 1967 

tarih ve 168 sayılı yazısı... 
Diyanet İşleri Başkanlığının 22.10.1967 ta

rihli yazısı.. 
Diyanet İşleri Başkanlığının 31.10.1967 ta

rihli yazısı... 
Diyanet İşleri Başkanlığının 15.11.1967 ta

rih ve 181 sayılı yazısı... 
Diyanet işleri Başkanlığının 23.10.1967 ta

rih ve 153 sayılı yazısı. 
Diyanet İşleri Başkanlığının 14 . 10 . 1967 

tarihli yazışı ve 6 tane eki. 
Diyanet işleri Başkanlığının 20 . 2 . 1967 

tarihli yazısı. 
Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet iSunay'a gön

derilen ve birer nüshası Başbakanlığa ve Dev
let Bakanlığına gönderilen ıSayın ibrahim El
malı'nın yazısı. 

Ali Arslan tarafından gönderilen mektup 
ve fotokopisi. 

Sadettin Yüksel tarafından Ali Arslana ya
zılan arapça mektup ve fotokopisi. 

Ali Arslan'ın Diyanet İşleri müfettişleri ta
rafından alınan ifadesi. 

Abdurrahman Dürre'nin Diyanet işleri Baş
kanlığı müfettişleri tarafından alman ifadesi. 

Şeyhliğin mefhumu hakkında Abdurrahman 
Dürre'nin yazmış olduğu şiirin aslı ve fotoko
pisi. 

Tutak müftüsü Abdurraihman Dürre tara
fından Diyanet işleri Başkanlığına hitaben ya
zılan tarihsi?! istifa dilekçesi. 

Abdurrahman Dürre'nin Tutak'taki evinden 
alınan 25 sayfalık kürdüstan ve kürtçülük ile 
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ilgili Arap harfleri ile yazılmış isyan beyan
namesi. 

Abdurrahman Dürre'nin Tutak'taki evinden 
alman mezkûr yazının içinde bulunan klasör 
defterinin fotokopisi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Rıza Hakses ta
rafından Devlet Bakanlığına yazılan 11.11.1960 
tarih ve 177 sayılı yazısı. 

içişleri Bakanlığı müsteşar muavini Yusuf 
Danışman imzası ile Devlet Bakanlığına gön
derilen 12 . 8 . 1965 tarih ve 78075 sayılı ya
zısı. 

Bilecik'te A. P. ilçe idare kurulu üyesi Fah
rettin Demirci tarafından Devlet İBakanı Hü
samettin Atabeyliye gönderilen yazı. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Bende o. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — İmroz 
müftüsü M. Necati Sönmezler tarafından Cum
hurbaşkanlığına gönderilen 29 . 9. 1967 tarihli 
mektup. 

Bütün bunlar ne Diyanet işleri Başkanlı
ğında, ne de Devlet Bakanlığında mevcut de
ğildir. 

Ayrıca arkadaşlarım, içişleri Bakanlığı 21 
Mayıs 1971 gün ve 94616 sayılı yazısı ile ay
nen şöyle demektedir : 

«Ankara Valiliği ve MİT müsteşarlığından 
aldığımız haberlere ve yazılara göre Diyanet 
işleri Başkanlığındaki bütün nurcuların dosya-
yalarmdan mevcut kayıtlar imha edilmiştir.» 

İçişleri Bakanlığı söylüyor. Ankara Vali
liği ve MİT müsteşarlığının iş'arlarına dayana
rak söylüyor. Cidden aradığımız zaman görmü
şüzdür ki, bu kimselerin Mersin Ağır Ceza Mah
kemesine şevklerine ve bunların dışındaki bü
tün cezalarına ait bütün evrak bugün dosyala
rında mevcut değildir. Şu halde görülüyor ki, 
10 tanesi değil, yüzlercesinin biz burada tarih 
ve numarasını veririz. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili )— Ne kadar verirsen ver. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bun
lar imha edilmiştir, açık açık. Çünkü, İçişleri 
Bakanlığı yalnız bir yazı ile değil, 3 yazı ile 
1965 yılından sonra Yaşar TunagürHin Atatürk 
düşmanı olduğunu ve birtakım Atatürk düş
manı kimseleri önemli mevkilere yerleştirdiğini 
Devlet Bakanlığına bildirmiştir. Tarih ve nu
maralarını burada zikrettim. 

25 — 
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, î 
Bir hayli uyarmalar da olmuştur. Yani bü

tün bu faaliyetler, Atatürk düşmanlığı faaliyet
leri, yurt bütünlüğüne, Devlet bütünlüğüne 
krşı yapılan faliyetler sessiz de kalmamıştır. 
Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Hü
kümet ikâz edilmiştir. iSayın Cumhurbaşkanı 
defalarca tekrar etmişlerdir. Birçok kimseler, 
isimlerini burada .zikrettim, «Ben Hükümeti ı 
ikaz ettim. Yakında bu şebeke dağılacak» de
miştir. Fakat maalesef Cumhurbaşkanının ika
zına rağmen bu şebeke dağıtılmamıştır. 

Gazeteler, istisnasız, hemen hemen bütün 
gazeteler bu hususta neşriyat yapmışlardır. 
içişleri Bakanlığı, demin tarih ve numarasını 
verdiğim 3 yazı ile ikâz etmiştir. MİT müste
şarlığı ikâzda bulunmuştur. Fakat bütün bun
lara rağmen Hükümet, bu şebekeyi dağıtma
makta direnmiştir. 

Arkadaşlarım, özellikle Sayın Sezgin'in bir 
sözünü de burada cevaplandırmak istiyorum : 
Sayın Sezgin, «Bu önerge acaba niye verildi, 
merak ettim. Çünkü, Senatoda araştırma devam 
ederken neden Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bir de soruşturma önergesi verilmek lüzumu his
sedilmiştir?» dedi. Gayet tabiî verilmiştir. Çün
kü, Senatodaki komisyon başkanı hazırlanan 
raporu komisyon huzuruna getirme cesaretini 
dahi gösterememiş, raporunu yazmış, komisyon 
üyelerine göstermeden Senatonun huzuruna çı
karmak ve böylelikle meseleyi örtbas etmek is
temiştir. işte onun üzerinedir ki, biz önergeyi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna çı-
karmışızdır. 

ikinci husus : Sayın Sezgin diyor ki; «Bu
nun mutlaka bir siyasî hedefi olmalıdır. Düşün
düm, taşındım, bu siyasî hedef olsa olsa Adalet 
Partisine taarruz etmek» 

Arkadaşlarım, cidden bu önergenin hedefi 
vardır; bir değil iki hedefi vardır. Bu hedefler
den birisi, demin uzun uzun tafsilâtını verdiğim 
şu meşhur şebekeyi Diyanet işlerinden sökmek
tir. Çünkü arkadaşlarım, bu memlekette bir ta
rafta Diyanet işlerinin eli ile, bu Atatürk düş
manı şebekenin eli ile; öbür tarafta da Millî 
Eğitim Bakanlığı eli ile 2 başlı bir eğitim devam 
etmektedir. Köye giden alfabede Atatürk var
dır. Atatürk devrimleri vardır, medeniyet yolu 
vardır. Buna mukabil - ki, misallerini göster- I 
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dim - köye öbür elden gönderilen, bir başka ka
naldan gönderilen gazetede Atatürk'ün adı yok. 
1920 den sonra kazanılmış zaferlerden bahset
meyi âdeta korkulu bir rüya gibi görmektedir
ler. Bu 2 başlı eğitim, memleketi böler arkadaş
lar. Bu 2 başlı eğitim, memleket içerisinde mü-
naferet yaratır. Biz millet bütünlüğü, Devlet 
bütünlüğü uğruna, Atatürk'e karşı duyduğu
muz sonsuz minnet uğrunadır ki, bu önergeyi 
getirmişizdir, bu şebekeyi sökmek için; ve Al
lah'a çok şükür ki, sonunda da sokmuştur. 

Önergenin ikinci hedefi arkadaşlar : Bir 
Müslüman olarak, islâm dinini birtakım ticarî 
ve siyasî hedeflere yöneltmemeli. Burada uzun 
uzun anlattık. Biz, bu iki hedefi de önergemize 
koyduk. Tarih boyunca din, ne zaman ticaretin 
ve siyasetin aleti olmuşsa, bütün kişiliğini kay
betmiştir, bütün ulviliğini kaybetmiştir. Dine 
inanan kimseler bölünmüştür, parçalanmıştır. 
Tarih, islâm Tarihi dahi bunun çeşitli örnekleri 
ile doludur. Ne zaman birtakım insanlar çıkmış
sa ortaya, kendi siyasî gayeleri uğruna, kendi 
ticarî gayeleri uğruna islâm dinini istismar et
mişlerse, o takdirde müslümanlar bölünmüş, 
müslümanlar parçalanmış, müslümanlar birbir
lerine düşman olmuşlardır. Ne zaman islâm dini 
ticaretin ve siyasetin dışında tutulmuşsa, bu 
takdirde faziletlere kaynaklık etmiş ve memle
ketin kalkınması için itici bir güç haline gel
miştir. Biz, islâm dinini birtakım cahillerin 
elinden, birtakım yobazların, birtakım Atatürk 
düşmanlarının elinden kurtarmak ve aslî mev
kiine iade etmek için gayret sarf etmişizdir, iş
te ikinci hedef de budur. 

\rkadaşlarım; Sayın Sezgin konuşmasının 
bir yerinde iddialar için galiz kelimeler kulla
nıyor, çirkin kelimeler kullanıyor. Yalnız bu id
dialar, bu kelimeler Sayın Elmalı'nın iddiala
rına mı karşı söyleniyor, yoksa bizim iddiaları
mıza mı karşı söyleniyor, pek belli değil. Eğer 
Sayın Elmalı'nın iddialarına karşı bu çirkin 
kelimeler kullanılıyorsa, bir milletvekiline kar
şı kullanılmış olan bu kelimeleri yakışıksız ve 
çirkin bulduğumuzu bu kürsüden ifade etmek 
isterim. Eğer bizim iddialarımıza karşı kullanı
lıyorsa, aynı üslup seviyesine inerek mukabele 
etmek bizim için mümkün olmadığından kendi
sine iade etmekle iktifa ederim. 
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bilirim ki, sayın senatör bir canlı agrandizör 
gibi, bir küçücük meseleyi binlerce defa büyüt
mek suretiyle bu dosyayı o kadar çok karışık 
hale getirmiştir ki, altından çıkabilmeniz müm
kün değildir. Zihinler karışsın, hiç kimse bir 
ucundan tutup bir noktaya gidemesin, kafa
larda birtakım iz bırakılsın, bir neticeye ulaşıl
masın. Sayın önerge sahibinin takiibettiği metot 
budur, bir iki misâlini de şimdi takdim edece
ğim. 
Kendileri bu davada çok talihli bir konuşma

cı oldu. 7 nci Birleşimden beri bu meseleyi Bir
leşik Toplantıda görüşmekteyiz. Dikkat ettim, 
her birleşimde birleşimin sonuna doğru kürsü
de idi. Birleşim bitince Başkanın «Sayın Öz-
gıiineş sözünüzü bîtirelbiliıyor mıuısunuız?» soru
suna «Hayır efendim, devam edeceğim» cevabı 
ile 15 gün sonra tekrar yeni bir hazırlıkla hu
zurunuza geldi. Bir evvelki birleşimde söylenen
lerin tekrarından başka yeni birşey dinlemek 
bana nasibolmadı, sizleri bilmiyorum. 

Gayet kısa şekilde, meselenin başlangıcına 
gitmeye mecburum. 

Sayın milletvekilleri, sayın senatörler, 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum Bu, 

bir mücadeledir. Bu mücadeleye katılanların sa
yısı önemli değildir. Bu mücadelenin hedefi 
önemlidir. Bu mücadele, Atatürk'çülük mücade
lesidir; bu mücadele, medeniyet mücadelesidir. 
Bu mücadeleye elbette herkes kendi mezhebine, 
kendi meşrebine göre bir cephesini tutacak ve 
bir tarafına katılacaktır. Yalnız, muhakkak 
olan nokta şudur ki, bu dâva, burada bitmeye
cektir. Biz yaşadığımız müddetçe, bu milletin 
bütünlüğüne inananlar, islâmiyetin ulviliğine 
inananlar, Türk Milletine inananlar yaşadığı 
müddetçe bu medeniyet ve Atatürkçülük müca
delesi devam edecektir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. ve 
M. G. P. sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (C. Senatosu 
Gaziantep Üyesi) — Sayın Başkan, komisyon 
başkanlığına sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, buyuru 
nuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 yıldan beri 
bir din adamı ile1 uğraşmaya mecbur edilmek
tedir, Parlamento denetim yollarının tümüne 
başvurulan bu dosyada Adalet Partisi düşman
lığı var. Sayın Özgüneş'in «yok» demesine rağ
men var. Bu bir bedahet. Adalet Partisini her 
vesile ile zaiyıf düşürme taktiğinin biçare ör
nekleri var. Diyanet işleri camiasmdaki iç ta
kaddüm ımlücadeleısinin siyasî platformda des
tek araması ve maalesef bulması var. Bir hak
kın - ki, bu hak denetim yollarını istimal hak
kıdır - çok değersiz metotlara müracaat edile
rek nasıl suiistimal edildiğinin bariz örnekleri 
de var. Bu dofsya, başından somuna kadar sami
miyetsizlik, başından sonuna kadar tertip dolu 
bir dosya, içinde, 6 seneden beri didiklenmesi-
ne rağmen, huzurunuza getirilip 6 dakika ko
nuşulacak bir mevzu yok. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu konuşmam
da büyük bir kelime tasarrufu içerisinde, mu
kayeseyi görüşmelerime metot yaparak, arap 
saçma çevrilmek istenen bu konuyu, bir parça 
basite irca edeceğim. Yani, metodum muıkafyes'e 
lolaCak ve basite irca etmek olacak. Çünkü diy'e-

Tarih 5 Aralık 1066, Millet Meclisinin 14 ncü 
Birleşimi, Niğde Milletvekili Mehmet Altıaısoy 
bu kürsüdedir. 

Dinî duyguların ve bunların istismar edildi
ği iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasını istiyor. Şimdi altı sene önceki iddia 
ile bugünkü iddia arasındaki irtibatı dikkat na
zarlarınıza sunmak için bazı satırbaşlarmı za
bıtlardan takdim edeceğim. 

Mehmet Altrasoy diyor ki kürsüde : 
«Gayri kanunî tayini ile gayri Ihukukî davra

nışlarını yürüten ve son günlerde de perde ar
kasından fiilen v*e cebren Diyanet işleri Başkan
lığını yöneten Yaşar Tunagür...» isim burada or
taya atılıyor, 1966 da. 

«633 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarih
te izmir merkez vaizidir. Tahsili Tapu ve Ka
dastro Okulu olup Bağdat'tan kurs belgelidir. 
Bu kişi, bu niteliği ile kanunun geçici 1 nci 
maddesinin (A) bendine göre ve hakkı mükte
sep kaidesince bu görevde kalabilir ama, müf
tü olamaz, hele istanbul müftüsü hiç olamaz.» 

Devam ediyor Altmsoy: 
«633 sayılı Kanun 2 000 imam - hatip kad

rosunun köylere tevziini âmirdir. Bu dağıtım, 
partizanca ve siyasî ölçülerle yapılmıştır. Hedef 
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siyasî çıkardır. Bu perdeli icraatın başaktörü I 
Yaşar Tunagür'dür.» 

İthamı şöyle geliştiriyor : 
«Diyanetteki sağ kol harekete geçti, ilk ted

bir olarak bazı taşra teşkilâtı görevlileri yerin
den alındı. Bir kısmı erkence emekliye sevk edil
di, merkezde bazı vekâleten tayinler yapıldı. 
Ama bu sefer hakkını aramayı öğrenmişti men
suplar. Ankara'ya akınlar başladı, Diyanet işle
ri Başkanı Sayın ibrahim Elmalı'ya müracaat
lar oluyordu. Sayın Elmalı, hakiki müslümanda 
hile olmayacağına inandığı için tetkike lüzum 
görmeden imzaladığı yardımcısının muamelesin
den sızlanan bunca mağduru görünce işe el koy
du. Şimdi bu engeli aşmak gerekiyordu, Elmalı 
engelini.» Altmsoy'a göre. 

«Din müesseselerinin siyasete âlet edilmesine 
engel olan iktidar Parlömanterlerinin partizan 
tayin tekliflerini zapteden Sayın Elmalı, basın 
yoluyle yıpratılacak bazı çevrelerin gözünde 
menfur tanıtılacak, kâfi miktarda terzil Ve tez-
lil edildikten sonra da kulağımdan tutulup atı
lacaktır. 

Sayın Elmalı'ya nurculuk damjgası vuruldu, 
Atatürk düşmanı ilân edildi; Sayın Elmalı'yı 
(bir siyasî partinin mensubu olarak ilândan haya 
etmediler.» 

Son derece entresandır, şimdi Sayın Elmalı, 
biraz evvel burada idi, bu konuşmanın sahibi
nin mensubölduğu partiye ait sırada oturmak
tadır. O gün Altınsıoy, «Sayın Elmalı'ya bir si
yasî partiye mensulbolmak 'hususunu isnadet-
mekten de haya etmediler» diye etrafını itham 
etmekte idi. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Altmsoy bu 
partiden değildi. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Okumaya 
devam ediyorum: «Ama hesapları gene yanlış 
çıktı, müslüman Türk halkının yani, kendi de
yimleriyle, millî iradenin bütününe yakın en bü
yük parçası kendilerini proterso etti.»1 

Daha birtakım mülâhazalar ve Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
gensoru açılması talebi. 

Tarih Nisan 1969, Tabiî Senatör Sayın Oz-
güneş Yaşar Tunagür hakkında Senato araştır
ması açılmasını istemektedir. Araştırma açılma
sını Yüce Senato kabul etmiş, komisyon teşkil 
edilmiş, rapor Senatoda görüşülmüş ve komisyo
na iade olunmuştur. I 
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Tarih 1970, Taibiî Senatör Sayın Özgüneş, bu 
sefer ondört arkadaşıyle birlikte, yine Yaşar 
Tunagür sebebiyle Başbakan ve ilki Devlet eski 
Bakanı hakkında Meclis soruşturması açılması
nı istemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu başlangıcı şunun 
için yaptım: 1036 da Mecliste gensoru, 1969 da 
Senatoda Senato araştırması, 1970 de hâlâ devam 
eden Meclis soruşturması, ne zamana kadar devanı 
edeceğini de bilmiyorum, bir Yaşar Tunagür altı 
seneden beri, Türkiye'nin başka hiçbir dâvası 
yokmuş gübi, önerge sahipleri tarafından ısıtılıp 
ısıtılıp Meclislere sürülmekte ve Yüce Meclis iş
gal edilmektedir. 

Onbeş imzalı önergenin sahibi onbeş tabiî 
senatördür, bir numaralı takipçisi Sayın Özgü-
neş, şöyle bir taktik içerisinde çalışmaktadır: 
Bir misal takdim edeceğim. «Resmî Gazete sah
tekârlığı» diye bir konusu vardır. Erdek müf
tüsü Ahmet Karakullukçu, Atatürk Fakültesi 
ve Yüksek isiâm Enstitüsü mezunu olmadığı 
halde, kararnamesi, bu yerlerden mezun olmuş 
gibü tanzim edilmiştir, iddia bu. Resmî Gazete 
sahtekârlığı adı verilen bu dosyada, konu üze
rinde ben üşenmedim, bir kemiyet mukayesesi 
yaptım. Bu kemiyet bizi bir keyfiyete götürecek. 
Oturdum, Resmî Gazete sahtekârlığı konusunda 
bu dosyada ne kadar lâf edilmiştir diye kelime 
kelime saydım. 

Senato Araştırma Komisyonu raporunda 
1 682 kelime, Meclisin 25 nci Birleşiminde 1 326 
kelime, Senatonun 63 sayılı tutanağında 2 224 
kelime, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci 
Birleşiminde 603, 10 ncu Birleşiminde 268, 
cem'an 6 056 kelime tespit ettim; Resmî Gaze
te sahtekârlığı hakkında 6 056 kelime. Kendisi 
oturup • sayarsa, (dahi, ne, ve) gibi bazı ekleri 
ya fazla sayar, ya noksan sayar ama 6 000 ci
varında çıkarır. 

Ondan sonra konuşmalarındaki kelimeleri 
saydım. Bu da 1 644 kelime verdi. 6 000 - 7 000 
7 600 - 7 700 kelime ile vaz 'edilen Resmî Ga
zete sahtekârlığına dair savcılığın karar kısmı
nı okuyacağım : 

«Kararnamenin hazırlanmasında sanığın fi
ilî bir görevinin bulunmaması, kararnameyi 
hazırlamakla yükümlü olan mercilerin tâyini 
yapılacak şahsın şahsî dosyasını incelemeden 
kararnameyi hazırlamalarında sanığın etkili 
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olmasmm söz konusu olamayacağı sebebiyle...» 
7 000 kelimelik Resmî Gazete sahtekârlığı hak
kında savcılığın kararının hüküm fıkrası, «se
bebiyle bu icraattan dolayı sanık hakkında ko
vuşturmaya yer olmadığına..» 35 kelime. 7 000 
kelime ile ortaya konulan bir mesele savcılığın 
huzurunda 35 kelime ile karara bağlanıyor. 

Bu kemiyet mukayesesi, maruzatıma başlar
ken arz ettiğim bir keyfiyeti ortaya koyuyor: 
Ağrandizor adamı. Meseleyi büyütecek, Sayın 
Atabey'in bir konuşmasında söylediği gibi, iğ-
lak edecek, içinden çıkamayacaksınız, kafala
rınızda birtakım iz bırakacak. 

Bir de, yine stratejisi hakkında bir fikir edi
nebilmek için bundan evvel, zannediyorum 
10 ncu Birleşimindeki bir konuşmasını, bir iddi
asını huzurunuza getirmek mecburiyetinde ka
lacağım. 

19 Nisan 1972 günü Birleşik Toplatmm 
10 ncu Birleşiminde aynen şöyle diyor Sayın öz-
güneş: 

«Danıştay alacak bu dosyaları, 40 suçtan 
S ü için menimuhakame kararı verecek, ondan 
sonra siz geleceksiniz, (beraat etti) diyecek
siniz.» 

Zabıttan okuyorum, kendi ifadeleri, «Son 
Havadis Gazetesinde bu müzakareler yapılma
dan bir gün evvel (Yaşar Tunagür Danıştay-
dan menimuhakeme kararı aldı) manşeti atı
lacak. Doğru mu bu?» diye soruyor. 

«Ne yaratılmak isteniyor? Yaratılmak iste
nen hava nedir? Yaratılmak istenen hava şu: 
Burada bu meseleyi bitirmek, burada milletve
killerini etki altında bırakmak, senatörleri etki 
altında bırakmak ve Soruşturma Komisyonu 
huzuruna çıkmamak. Neden çıkmamak, onu 
ayrıca tahlil edeceğim.» 

Şimdi arkadaşlar, bahse konu gazeteyi ge
tirdim. Ne diyor? «Yaşar Tunagür Danıştay-
dan menimuhakame kararı aldı manşeti atıla
cak.» 

Şimdi bırakın Sayın özgüneş, çağırın şura
daki personelden birini, bu gazetenin manşeti 
nedir diye sorun, size bir manşet gösterir. Man
şet, «Başbakanlığa Ferid Melen vekâlet ede
cek». Hadi hadi sürmanşet biraz gazeteciyim. 
«İdamlar kabul edildi» Daha? «Afyon Fabri
kasının sattığı çimentolar bozuk çıktı» filân, 
manşet... 
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Açıyorsunuz gazeteyi, 7 nci sayfada, tek sü
tun üzerinde, «manşet» diye huzurunuza tak
dim ettiği şey bu, tek sütun üzerinde «Yaşar 
Tunagür Danıştaydan beraat karan aldı.» Man
şetin hikâyesi bu. 

Şimdi, bir de iddiasının bu kısmında «bek
leteceksiniz» diyor, «Danıştay bu kararı çok
tan verdi, siz bekleteceksiniz, bekleteceksi
niz, tam konuşma günü manşet atacaksınız ki 
Yüce Meclisi etkileyeceksiniz.» 

Ben o kararın ta rih ve numarasını tespit et
tim. Danıştayın kararı 23 . 12 . 1971 tarihlidir. 
Malûmunuz karar verildiği vakit bu gerekçeli 
şekilde yazılacak, tebliğe çıkacak filan, 23.12.1971 
de bunun olması mümkün değil. Kararın tebliği 
18 Nisan 1972 dir. Affedersiniz tebliği 14 Nisan 
1972 dir, gazete neşri 18 Nisan 1972. Yani Ya
şar Tunagür bu kararı aldıktan dört gün sonra. 
Altı senedir adamın yakasından tutmuşsunuz, 
haklı veya haksız, mahkemededir, hesabını vere
cektir, lehine bir karar almış. Gazetede neşret
tirmesin mi? Ettirecek. 14 ünde tebellüğ etmiş, 
18 i nde gamete yayınlıyor. Sayın özgüneş bu
rada diyor ki; «Hayır, efendim, bu karar çok 
eskidir arna, siz bugün yayınlatmakta, senatör
leri, milletvekillerini etki tutmak bakımından 
fayda mülâhaza ediyorsunuz, onun için bugün 
yayınladınız.» 

Arkadaşlarım, yani bir iddiada bulunursu
nuz, birçok şeyler söylersiniz ama, kendi ifade
leriyle söyliyeyim, bu yatsıya kadar yanan mum, 
işte «püf» dedim söndü, işte manşet, işte kara
rın tarihi, işte neşir tarihi. Yani, bu iddianin al
tındaki insanlar bir vakıa içerisinde hakikatlara 
sadık kalaraktan kendilerinin elindeki bir kara
rın neşrini temin etmişlerdir, bir gazetede çık
mıştır. Onu da, tam manasiyle tahrif etmek su
retiyle Sayın Özgüneş, aleyhte istimale tevessül 
etmiştir. Bu sağlam bir strateji değildir, bu dos
yada bu stratejiyi çeşitli örnekleriyle görmek 
mümkündür'. 

Sayın önerge sahibinin beni mazur görmele
rini istirham edeceğim, kendilerine çok atıf ya
pıyorum, çünkü hepsi nihayet kendi konuşmala
rına istina ediyor ve hiçbir maksadım da yok
tur, bir gerçeğe beraber varabilelim endişesi 
içerisindeyim. 

19 . 4 . 1972 tarihli birleşünde aynen şöyle di
yor : 
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«Burada büyük bir iftihar ile okuduğunuz, 
defalarca tekrar ettiğiniz Askerî Savcının iddia
namesinin lüzumu muhakeme kısmı bizim iddia 
ettiklerimizin yüzde 90 mı varit görüyor ve di
yor ki: Bu suçlar işlenmiştir, binaenaleyh hak
kında kamu davası açılması lâzımdır.» Kendi be
yanları. 

Şimdi bir taraftan savcı, bir kısım suçlardan 
dolayı men'i muhakeme - dikkatinizi çok istir
ham edeceğim arkadaşlarım - askerî savcı, bir 
kısım suçlardan dolayı men'i muhakeme; fakat 
bizim iddia ettiklerimizin % 90 nida mutlaka 
lüzumu muhakeme istenecek, bunun sadece bir 
kısmını gelip okuyacaksınız ve Meclisin üzerinde 
bu intibaı yaratacaksınız... «Yaşar Tunagür, işte 
askerî mahkemeye gitti, beraat etti, savcı suç 
bulmadı...» Konuşma kendilerinin. 

Şimdi, askerî savcının iddianame ve takip
sizlik kararı ile Sayın özgüneş ve arkadaşlarının 
önergesini çok kısa şekilde karşılaştırmak mec
buriyetinde kalacağım, önergede var, iddia şu: 

«a) 1965 yılında Diyanet işleri Başkanlığın
da, Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'ün 
yönetiminde bir şebeke kurulmuş. Bölücü dinî 
akımlar ile, bu sapık akımların militanları şebe
ke tarafından açıkça himaye edilmiştir.» 

îsnatm bu kısmına savcılığın cevabı: Savcı
lık 25 maddeye ayırmış ya... O daha evvel söy
lendiği için hatırlayacaksınız mülâhazası ile arz 
etmedim. İ3 maddelik bir takipsizlik kararı ve 
işte iddianame ve takipsizlik kısımlarını ihtiva 
eden bir karar : 

«Nurculuk faaliyetlerinde bulunmak, 
Kürtçülük yapmak, 
Şer'î düzeni hedef tutan bölücü akımları tah

rik ve teşvik etmek.» 
Sıkıyönetim Savcısı, iddia sahiplerinin 

önergelerinin (a) kısmındaki iddialarını 13, 14, 
15 numaralı bentlerde toplamış, suçu bu şekik 
de vaz'ettikten sonra şöyle diyor: 

«Sanığın şer'î düzeni istiyen bölücü akım
larda bulunduğu yolunda hiçbir delil elde edi
lememiş, nurculuk ve kürtçülük faaliyetleri, 
delil ve hattâ söylenti dahi bulunmadığımdan 
varit ve kabule şayan görülmemiştir.» (A. P. 
sıralarından «önergenin, önergenin» ©esleri.) 
Savcının şeyi. 

itham ve isnatları ihtiva eden Meclis Soruş
turması açılmasına mütedair önergenin (b) 
kısmı. 

«Bu bölücü akımlara ve islâm dininin çeşit
li maksatlarla istismar edilmesine (karşı çıkan 
veya müsamaha göstermiyen din görevlileri bâ
zı ter'tiıplerle v'e kanunlara aykırı olarak görev
lerinden uzaklaştırılmış, ya da etkisiz yerlere 
nakledilmişlerdir. Bunların yerine zararlı faa
liyetleri herkesçe bilinen hattâ bu faaliyetlerin-' 
den dolayı hüküm giymiş bulunan» -biraz ev
vel de tekrar ettiler- «ve din görevlisi ile il
gisi olmıyan kimseler getirilmişlerdir.» 

iddianamenin 4, 5 ve 7 nci maddeleri de bu 
takipis'Mik kararımı cevaplandırıyor. 

Madde 4. — Merkez teşkilâtı kademelerine 
nurcuları yerleştirmek. Suçun adı. 

«Diyanet işleri Başkanlığı müfettişlerince, 
bu konuda hazırlanan raporda belirtildiği gibi, 
nurcu diye adı geçen şahısların Diyanet cami
asına tâyinleri, Yaşar Tunagür tarafından 
yapılmamıştır. Söylentilerden öte de kamu 
dâvası açılması için yeteri bir delil elde edile
memiştir.» 

Madde 5. — Kendi adamlarını teşkilâtın ki
lit noktalarına yerleştirmek, suçu. 

«Müşalthas delillerle tevsik edilmediğinden 
varit görülmemiştir.» 

Madde 7. — Müftü, vaiz, imam ve müezzin
leri kadrolarının bulunduğu yerler dışında ken
di gayesine hizmet için çalıştırmak suçu. 

«Hiçbir delil gösterilmemiş, bu sebeple va
rit görülmemiştir.» 

itham ve isnatnamenin (b) bendinde topla
nan suçları savcılık üç kategoriye ayırarak va
rit görmemektedir. 

c) Görevlerinden uzaklaştırılan ya da et
kisiz yerlere nakledilen din görevlileri Danış
tay'a başvurmuşlar, iptal kararı almışlardır; fa
kat Danıştay kararı yerin© getirilmemiştir. Bu
nu biraz aşağıda mütalâa edeceğiz. Burada 
doğru bir taraf vardır. 

d)ı tftkelsd ve milleti ile bölünmem bir Kü
tün olan Türk Devletini parçalama gayretleri. 
Yurdumuzun bir bölgesinde yaşayan kardeş
lerimizi, silâhlı isyana teşvik ve tahrik faali
yetleri, müsammaha ile karşılanmış, teşvik ve 
himaye görımıüNtıür. 

Bu gayret ve faaliyetleri tahkik eden mü
fettişlerin suçlular hakkındaki fezlekeleri ört
bas edilımıi'şltir. 
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ISavcılık, takipsizlik kararının 2 numarasında 
şu cevabı veriyor: Sayın özgiinsş'in iddiasına: 

«Doğuda geziye çıkarak bölgecilik propa
gandası yapımak, bir kişim vaiz ve müftüleri 
kür'fcçje va'zeltlnıeiye ^orlam;aik.» 

Hüküm): Delil bulunmadığından bu iddia va
rit görülmemiştir. 

Üç numaralı bent : Millî Birlik ve beraber
liği b'oızımaiya çalışıp, 27 Mayıs aleytarlığı yap
mak. 

Savcının cevabı: «Delil elde e/dilememesi 
seJbsIbiyle, isnatlar (asılsiiz görülmiüf tdir.» 

önergenin (e) paraf rafına geldik: 
Şebekenin başı Yaşar Tunagür hakkında ya

pılan rüşvet, iltimas, resmî evrakta sahtekar
lık gibi suçları, ihbarları ve Diyanet Başkan
lığınca bu hususta yapılan tahkikat evrakı orta
dan kaldırılmış, işleme konulmamıştır. 

Savcı, 9 ve 11 nci maddelerde şöyle diyor: 

«Madde 9. — Diyanet işleri Başkanlığımda 
bâzı gizli ve önemli evrakın kaybına sebebol-
mak suçu, Sandığın bu kayıp dosyalarla dahli 
olmadığı anlaşılmıştır.» 

Madde 11. — Tahkikat dosyalarını ortadan 
kaldırmak, şikâyet ve müracaatları hiçe say
mak ve gereğini yapmamak. 

Savcının cevabı : «Gerek müfettişlerin yap
tıkları tahkikatlardan, gerekse dinlenen tanık 
beyanlarından, sanığın bir kısım personeli hi
maye edici tavırlar takındığı anlaşılmakta ise 
de, şikâyet ve müracaatları hiçe sayması, hak
kında tahkikat başlamış olanlarla ilgili tahki
kat ıdosyaJlarını ortadan kaldırması şeklinde te
zahür eden bir fiiline de tesadüf edilmemiştir.» 

Son fıkra; f) Din istismarında bir araç 
olarak kullanılan Yaşar Tunagür'e çeşitli kay
naklardan çıkar sağlamak için kanunlar çiğ
nenmiştir. Buna GlMA'dan aldığı bin lira mi
saldir. 

Savcı evvelâ suçu ortaya koyuyor, 16 nu
marada şöyle diyor: «Hiçbir ticarî ihtisası ol
madığı halde, GiMA'da dış ticaret uzmanı ola
rak çalışıp, ücret almak.» 

Cevabı : «ikinci bir işte çalışan Devlet me
murunun sırf bu yüzden cezalandırılması Türk 
Ceza Kanunu çerçevesinde mümkün değildir.» 

Takipsizlik kararı şöyle bağlanıyor; «Yu
kardan beri izah ettiğimiz şekilde, sanığın sa

bit görülmiyen müspet suçlardan dolayı kovuş
turmaya yer olmadığına...» 

Değerli arkadaşlarım, tabiî şimdi bu takip
sizlik kararı karşısında ıSayın özgüneş birden
bire bir boşlukta kalmıştır. Ama dikkat ettim, 
büyük bir rahatlıkla derhal ağız ve üslup de
ğiştirdi. 19 Nisan 1972 tarihli Birleşimde şöy
le konuştu; «Şimdi arkadaşlarım, Diyanet iş
leri müfettişleri 25 suçtan dava açılmasını is
temiş, bunlardan bir kısmını savcı ctelilli bul
muştur.» O delili bulunan suçlara da geleceğiz. 

«Bunların içerisinde, Devletin itibarını dı-
şarda sarsacak faaliyet var. Bunların içerisin
de, bir parti lehine 1969 seçimlerinde siyasî 
propaganda yapma var. Bunların içerisinde, 
dinî sıfatı kötüye kullanma var. Bunların içe
risinde, görev ihmali var. Bunların içerisinde, 
görev suiistimali var. Bunların hepsi var... 
Var... Biz ne iddia ettik? Zaten bunları iddia 
ettik.» 

Zabiti aynen okudum. 

«Biz ne iddia ettik, zaten bunları iddia et
tik.» Değil arkadaşım. Siz bunları iddia etme
diniz. Demin de şurada dinledik. Sizin iddi
alarınız, büyük bir ihtişamla ortaya koyduğu
nuz ithamlar şunlar: 

Lâyık Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı, 
Yurt bütünlüğünü parçalamak, 
Silâhlı isyana teşvik, 
Kürtçülük idealine hizmet, 
Şer'i düzeni kurmak. 
Sizin ithamlarınız bunlar. 

Senato Araştırma Komisyonuna bu itham
larla gittiniz. Meclis Soruşturmasına aynı it
hamlarla geldiniz. 5 Nisan günü bu kürsüden 
itham Ve iddialarınızı gayet rahatlıkla şu şe
kilde sıraladınız; -ki, bu mukayesenin, bu hatır
lamanın biraz sonra vereceğimiz hükme fayda
sı dokunacağı için, sabrınızı istirham edece
ğim - kısaca arz /edeceğim: 

5 Nisan 1972 tarihli Birleşim, Sayın özgü
neş kürsüde: «Yurt bütünlüğünü parçalama 
faaliyetlerinin mevcudolduğu, bizzat Diyanet 
işleri Başkanlığı tarafından Devlet Başkanlığı
na bildirildiği halde, bizzat Cumhurbaşkanı ta
rafından Başbakan ve Devlet Bakanı ikaz edli-
diği halde, bunlar hakkında neden tedlbriler 
alınmadı, bu nurcu yuvası neden olduğu yerde 
bırakıldı ve memleketi parçalamak istiyenler, 
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Türk Milletine karşı silâhlı isyana kalkışmak 
için beyanname dağıtanlar hakkında, neden iş
lem yapılmadı diyoruz. Birtakım burnunun 
dibini görmeyen insanlar, birtakum dışardan 
para alan, dışardan (kışkırtılan insanlar, Türki
ye'nin bir bölgesini silâhlı isyana teşvik etme 
gayreti için© girmişlerdir. Bunlar hakkında ya
pılan müfettiş tahkikatları hasıraltı edilmiştir. 
Halbuki, Türkiye'nin bütün istikbali bütünlü-
ğündedir. 

Binaenaleyh biz diyoruz ki; bu mesele mut
laka soruşturma komisyonu huzuruna çıkmalı
dır ki, bir daha bu tmlemleketin şu veya ibu par
çasını koparmak istiyenler, cezalarını görecek
lerini bilsinler ve bundan sonra da bunları hi
maye edecek kimse bu memlekette çıkmasın.» 

Sayın özgüneş'in, aşağı - yukarı, bir ay ev
velki konuşması bu. 

Şimdi, Sıkıyönetim (Savcılığının kamu dâ
vası açılmasını gerekli gördüğü fiiller de var. 
Onlara da bir bakalım: 

Siyasî menfaat ve şahsî nüfuz temin ve te
sis eylemek ımaksaJdiyJe dinî, dinî hissiyatı ve 
dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek, 
propaganda yapmak suçundan. (TCK. 1963/4) 
Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis. 

Dinî sıfatın kötüye kullanılması ve vazife 
nüfuzundan faydalanmak suçu; (TCK. Madde 
242) Üç aydan iki seneye kadar hapis. 

Vazifeyi ihmal suçu; (TCK. Madde 230) 
Bir aydan altı aya kadar hapis. 

Memuriyetine ait vazife ve nüfuz suiistimali 
ile keyfî muamele yapmak ve yaptırmak suçu; 
(TCK. 228/1) Altı aydan üç yıla kadar hapis. 

Burada bir saplama yapmak mecburiyetin-
ıdeyim. Meclis soruşturmalarında, bu gibi araş
tırmalarında yani denetim yolu ile Parlâmen
todan adliyeye gidilir. Hâdisemizde adlî cihaz
dan parlamentoya gelmiş bulunuyoruz. Yani, 
gayet güzel bir rastlantı olacak. Adlî mekaniz
ma takipsizlik karariyle, görevsizlik karariyle, 
yahut lüzumu muhakeme kararı ile adlî görüşü 
ortaya koymuştur. Sayın özgüneş, bütün bun
lara rağmen, bütün bu ısarahata rağmen hâlâ, 
işte ben de dahil, hep Meclisi işgal etmekteyiz, 
uğraştırmaktayız. 

Bu arada Sayın Dikeçligil, Abrurrahman 
Dürre'nin evinde bulunan bir Norsin medrese
sinde kaleme alınan kürtçülük risalesinden bah

sedip, bazı pasajlar okuduktan sonra, 5 Ni
sanda aynen şöyle soruyor: Türkiye Cumhuri
yetinin savcısı bu risaleyi arama ile bulmuş, 
müfettişi bunu fezlekesine dercetmiş, MİT, ra
poruna bağlamış... Neden tahkikat yapılmamış
tır? 

Arkadaşlarım, savcı niye tahkikat yapma
mış? Yani, savcı bu raporu bulduktan sonra, 
Norsin medresesindeki kürtçülük risalesini ele 
(geçirdikten sonra takibat yapmış da iki eski 
Devlet Bakanı gitmiş, savcının elini mi tutmuş? 
Savcı bir şey yapmamış. MİT Müsteşarını ta
kibata tevessül etmemiş, adamlar hakkında 
hiçbir takibat açılmamış; iddianame meydan
da, bunlara verilmiş bir yer yok. Sayın özgü
neş, geliyor burada, iki eski Devlet Bakanının 
yakasını tutuyor «ıSen, bundan suçlusun» diyor. 
Savcı, açabilirdi bu tahkikatı, Mm savcının 
elini tuttu? Suça muttali olduktan sonra bu 
tahkikatı açmamasın için, Mm savcının elini 
tuttu? 

Sayın Dikeçligil, bir konuşmasını şöyle biti
riyor, deminki konuşmasını: «Bizim kanatimiz-
ce bu dosyanın üzerinde ağlamalıyız, hassasi
yetle durmalıyız, arkadaşlarımız soruşturma is
temelidirler, her şey meydana çıkmalı; enine 
boyuna tetkik edilmelidir.» 

Her halde çok büyük bir cümle bu, «TürM-
yenin kaderi, mukadderatı meselesidir» diyor, 
iSayın Dikeçligil. 

Ben, bu «kader» meselesine derhal katılabi
lirim. Eğer, Sayın özgüneşin iddia ettiği gibi, 
müşterek vasıfları «lâyık Cumhuriyet ve Ata
türk düşmanlığı olan şebeke konusu, yurt bü
tünlüğünü parçalama faaliyetleri, memleketin 
bir bölgesini Türk Milletine karşı silâhlı isya
na teşvik çabaları, Kürtçülük idealine hizmet 
ve Kürtçülük gayretleri, bu memleketin şu 
veya bu parçasını koparmak istiyenleri himaye, 
şer'i düzeni hedef tutan bölücü akımlar» savcı-
nın lüzumu muhakeme kararında bir madde ile 
yer bulsa ben de derhal bu, haMkaten TürM-
yenin kaderi, mukadderatı meselesidir» derim, 
katılırım, derhal katılırım, öyle olmuyor. Yet
kili savcı, bunların hiç birini mevcut görmü
yor; Sayın Dikeçligil'in «üzerinde ağlamamızı» 
tavsiye ettiği dosyaya, işte esM bir deyimle 
dide-i giryanla değil, yaşlı gözlerle değil ama, 
dikkatli nazarla eğiliyor, içinden bula, bula; 
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çıkara çıkara şunu çıkarıyor: T. C. K. nun 230, 
242, 228, 163 ncü maddeleri sırasiyle cezalan 
bir aydan, üç aydan, altı aydan, bir yıldan baş
layan fuller. Tekrar arz ediyorum, cezalan bir 
aydan, üç aydan, altı aydan, bir yıldan baş
layan fiiller. 

insafınıza sığınarak soruyorum: Bu fiiller 
Türkiyenin kaderi ve mukadderatı meselesi ola
bilir mi? Eğer, bu fiiller Türkiyenin kaderi ve 
mukadderatı meselesi ise, Türkiye şu anda ya
şama hakkını henüz iktisabetmemiştir, arka
daşlarım. Memurların bir aylık, üç aylık, altı 
aylık cezalan Türkiye'de her gün her dairede 
işlenmektedir; rahatlıkla işlenmektedir. Siz 
bunlar için ilgili Bakanları Yüce Divana götü
rürseniz Türkiye'de Yüce Divandan geçmemiş 
Bakan bulamazsınız. Ama, peşinen söylüyorum 
M, savcının lüzumu muhakeme karan verdiği 
kalemler üzerinde arz ediyorum M, bir aylık, 
üç aylık, altı aylık cezalar - İlk tahkikatta da 
daima içtima ve tekerrür hükümlerini eklerler -
cezası bir aydan başlayan bir suç, on beş gün
den başlayan bir suç, üç aydan başlayan bir suç 
Türkiyenin kaderi ve mukadderatı meselesi
dir!... Bu agrandize cereyanına Sayın Dikeç-
ligil de katılmış gözüküyor burada. Müşterek 
bir tempo, müşterek bir metod içerisinde mese
leyi huzurunuza getirmiş bulunuyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, bazı hallerde 
Millet, bunun hesabını sizden soracaktır diye
bilmek çok güzel şeydir. Milletin huzur ve sü
kûnu; hak ve hukukunu koruması, yasama ira
desini kullanması için kurduğu müesseseler 
milletin hizmetinden çıktığı vakit başka hiç 
bir şey yapmıyorsanız, bu millet bir gün bunun 
hesabını sizden soracaktır diyebilmekte güzel 
şeydir. Maalesef, benim bahtı melhuzuma ba
kın, buradan şu yaptığınızın hesabını bu millet 
sizden soracaktır diyecek durumda değilim. 
Milletle irtibatları yoktur, millet iradesiyle 
irtibatları yoktur, yaptıklan yanma maalesef 
kâr kalacaktır. Nedir bu yaptığı bu arkadaşla-
nmızm? Minicik meselelerle muhterem arka
daşlanm, bir aylık, altı -aylık, üç aylık, bir se
nelik meselelerle altı senedir Yüce Parlamento
yu meşgul etmek. Günahtır. Bir birleşik top
lantı kaç liraya mal oluyor Sayın Özgüneş, 
lütfen, muhasebeden bir öğrenin. Altı seneden-
beri asgari sizin açınızdan 68 den bu yana 7 nci 

Birleşim, 9 ncu Birleşim, 10 ncu Birleşim, 11 
nci Birleşim... daha ne kadar gidecek?. Ne 
vardır işin içinde? Yaşar Tunagür'ün suçu sa
bit olsa savcının tespit, tertip edeceği ceza bir 
aydan başlıyor, üç aydan başlıyor, altı aydan 
başlıyor. Bunu bu kadar agrandize etmenin, 
Meclisi bu kadar meşgul etmek günahtır, yeri 
yoktur. Değerli özgüneş, değerli arkadaşım bu
nun için arz ediyorum. 

Bu iddiaların bir de Danıştay kısmı var. 
Sayın özgüneş aynen şöyle diyor o Danış

tay kısmında. «Efendim» 10 ncu Birleşimde, 
«Yaşar Tunagür'ün dosyalan Danıştaya gitmiş, 
Danıştay da men'i muhakeme kararı vermiş. 
Bu yalan. Birincisi gibi yalan. Askerî savcılığa 
gitti, beraat etti sözleri yalansa, bu söz de 
yalan. Bakın onu da belirteceğim. 

Diyanet işleri müfettişleri sekiz dosya halin
de kırka yakın suçtan Yaşar Tunagür için dos
ya tanzim etmişler ve lüzumu muhakeme için 
Danıştaya göndermişlerdir. Danıştay, bunlar
dan bugün halen bir dosyayı henüz, ele alma
mıştır ki,» - ne zaman diyor bunu, 19 Nisanda -
«Her dosya içinde en az yedi, sekiz suç vardır. 
Burada zikredilen sadece birkaç küçük suç hak
kında men'i muhakeme kararı vermiştir.» Bu
rada bir bariz tenakuz var. Yukardaki satırda 
«Bunlardan Danıştay henüz hiçbirini ele alma
mıştır.» Aşağıda, «Diğerleri hakkında lüzumu 
muhakeme kararı vermiştir.» diye katî ifadeler 
kullanıyor. Yani, bir meselede hareket noktası 
peşin hüküm, polemik, samimiyetsizlik olunca, 
yani, bırakın iki birleşim arasını bir cümlenin 
satırları arasında tenakuza düşüyorsunuz, bu 
tenakuz burada açıkça kendisini gösteriyor. 

Ne diyor, «Danıştay bunlardan bugün halen 
bir dosyayı henüz ele almamıştır.» Arkasından, 
«Hepsine lüzumu muhakeme kararı vermiştir.» 
İkisini bir arada mütalâa etmek, aynı cümle 
içerisinde mütalâa etmek mümkün değil Ben 
merak ettim, Danıştaydaki dosyalar da tetkik 
ettim, isimlerini okuyorum size. Memuriyet yet
kisini aşmak, usulsüz atamalar yapmak, kendi 
adamlanna kadro sağlamak, Merkez Disiplin 
Kurulunu toplamamak, resmî taşıtı özel işlerde 
kullanmak, sicil fişlerinde tahrifat yapmak, 
Danıştay kararlannı uygulamamak, mevzuata 
aykırı olarak izin almak, izin tecavüzünde bu
lunmak, Danıştayı küçük düşürücü ifadelerde 
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bulunmak, GİMA dan ayda bin lira almak. Da-
nıştaya giden dosyalar da bunlar.. Yani, insan 
okuyunca bunların ne kadar basit, ne kadar 
ahvali âdiyeden şeyler, konular olduğunu anla
mak için hukukçu olmaya lüzum yok canım. 
izin tecavüz etmek, resmî vasıtayı kullanmak, 
bilmem hangi kurulu toplamamak... Sayın öz-
güneş yani.... 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Komisyon öyle diyor. O dosyayı okusanız iyi 
olur. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Ül
ker, temin ederim, sonuna kadar okudum. Ko
misyona da burada, biraz satıhta kaldığı için 
teessürlerimi ifade edeyim. Komisyon da gire
memiş işin içine. Gerçek manada girememiş. 
Ben, kendimden hiçbir şey söylemiyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Giremez tabiî. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Dikkat bu-
yurdunuzsa zabıtları okuyorum. Savcılığın ta
kipsizlik kararını okuyorum. Kendi önergeleri
ni okuyorum, bir karşılaştırma yapıp kıymet
lendirmelerinize sunuyorum. Başka, kendimden 
şu ana kadar hiçbir şey söylemiş değilim, 

Geçen birleşimlerin birinde Sayın Özgüneş, 
Adalet Partisi Grubuna meydan okuduğu bir 
konuşmasında şöyle diyor : «Cesaretiniz varsa, 
önergeyi kabul edersiniz, soruşturmaya gideriz, 
fakat yaratılmak istenilen hava şudur ki, bura
da bu meseleyi bitireceksiniz ve Soruşturma Ko
misyonunun huzuruna çıkmayacaksınız. Neden 
çıkmayacaksınız? Çünkü, Soruşturma Komisyo
nu huzuruna çıkıldığı zaman bütün beligeler or
taya açık, açık dökülecek, o zaman kimse iti
raz edemeyecek ve kimse efendim benim falan 
belgem vardı, ama, komisyon bakmadı diyeme
yecek.» Sayın Özgüneş bu sözlerini şöyle devam 
ettiriyor: ^Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli
ğinin 19 Nisan 1970 gün ve 3/2131 sayılı yazısı 
ile Senato Araştırma Komisyonuna gönderilen 
42 tane dosya vardır. Bizim burada iddiamıza 
koyduğumuz, önergemize koyduğumuz istisna
sız, bütün belgeler buradadır.» 

Şimdi, kendileri bir taraftan, «Soruşturma 
Komisyonunun huzuruna çıkmak istemiyorsu
nuz, çünkü, bütün belgeler ortaya dökülecektir; 
aksini iddia edemeyeceksiniz diyor.» öbür ta
raftan, «bütün belgeler, - Cumhurbaşkanlığın-
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dan gelen dosya da dâhil - bütün belgeler iddia
mıza koyduğumuz bütün dosyalar buradadır.» 

Ben, katiyen eminim ki, kendileri de bunu 
teyidederler, daha bir başka belge olsaydı, or
taya konulması icabeden, daha bir başka belge 
olsaydı, onu da, koyarlardı. Yok, bir belge yok 
ortada. Yani, bir tarizde bulunmak istemiyorum. 
Bir mezar hırsızının ifadesini belge diye bura
ya getiren bir değerli arkadaşım, birçok belge
leri buraya getirebilirdi. Belge yoktur, burada. 
«Cecaretiniz varsa soruşturmayı açarsınız» sözü 
kemdi stratejisinin bir icabı olarak, tahriktir. 
Yani, ben Sayın Özgüneş'ten, - şahsım adına ko
nuşuyorum - cesur unvanını almak için şu mües
sesenin tahribinde, suiistimalinde kendisiyle el
birliği edeceğim, bu mümkün değil; özgüneş, 
bana cesur unvanını Vermesin. Yok, dosyada bir 
şey yok. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 78075 sayılı, bir 
de MİT müsteşarlığının Senato Araştırma Ko
misyonunun raporunun sonunda yazılı iki belge
si var. Onları da satır, satır tetkik ettim. Şu 
ana kadar söylediğimiz, kendisinin de defaatle 
tekrar ettiği iddialar ötesinde yani, Cumhuriyet 
Savcılığının tetkikleri dışında kalan her hangi 
bir konu mevcut değil. Burada sabrınızı fazla 
tüketmemek için okumadan geçiyorum - Cum
huriyet Savcılığı hepsini tetkik etmiş, 4 mad
deden lüzumu muhakeme kararı vermiş, onları 
arz ettim. Onun ötesinde, Kürtçülük iddiası, 
seri düzeni getirme iddiası, müşterek vasıfları 
lâyik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı olan 
şebeke iddiası, memleketi parçalama iddiası yok 
ortada. Bunlar sadece Sayın Özgüneş'in konuş
masında var. Ama, kaza merciinde, takipsizlik 
kararında yok. Bir tek satırla bir atıf yok. 

Sayın Özgüneş, bizim, suçluları himaye etti
ğimiz, teşvik ettiğimiz iddiasını sık, sık tekrar
ladı. Haksızdı bu iddiasında. Burada mecburen 
bir mukayese yapmam icabediyor. Diyor ki: 
«Şimdi bir noktayı açık, açık ortaya koyalım. Ar
kadaşlar, biz buörada Yaşar Tunagür'ü mü mu
hakeme ediyoruz, yoksa, Yaşar Tunagür ve ken
disiyle birlikte kurduğu 17 Mşilik Atatürk düş
manı, lâyik Cumhuriyet düşmanı şebekeyi hima
ye edenleri niye himaye ettiniz diye hesap mı 
soruyoruz?» Böyle bir suali var. 

Bu teşvik ve himaye meselesinde Sayın öz
güneş le beraberce bir neticeye ulaşabilmek için, 
bir - iki vaka hatırlamak mecburiyetindeyim. 
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Banka soygunlarının birbirini kovaladığı, 
anarşistlerin Hükümeti suçlamak için kendi ar
kadaşlarımı katlettikleri günlerdeydik; Tabiî 
Senatör Haydar Tunaçkanat Senatoda - bu öner
gede imzası olan arkadaşımızdır - «Hükümet ve 
zabıta kuvvetlerinin, son banka soygunu karşı
sında başvurdukları aşırı tedbirler» hakkında 
gündem dışı bir konuşma talebetti. Senatonun 
21 Ocak 1971 gün ve 27 nci Birleşiminde Sa
yın Tunçkanat şöyle diyor: «Ceza evlerinde ken
dilerine kurulan ölüm tuzaklarından bu gençle
rin bâzıları zor kurtulmuşlardır. Arkadaşlarının 
sokak ortasında polisin gözü önünde vurulup 
öldürül düklerini gözleriyle görmüşlerdir. Suçlu
lar da serbestçe ortada dolaşmaktadırlar. Suç
lu olarak ilân edilen ve 6 bin polis tarafından 
aranan bu gençleri polis, bundan önce de rahat 
bırakmamış, birçok kere işkencelere mâruz kıl
mıştır. Mahkemeler serbest bırakmışlar, daha 
oeza evinden çıkarken polisler onları tekrar tu
tuklamalardır. Bu şartlar altında Bakana, sav
cıya, polise nasıl güvensinler? Bunlar kendi ken
dilerini korumak gibi bu duruma zorla itilmiş
lerdir. 

Son söz olarak şu uyarıyı bu kürsüden bir 
kere daha yapmak istiyorum: Eğer günün bi
rinde Hükümet, banka soygunundan suçlu ola
rak ilân edilen bu gençleri bir silâhlı çatışmada 
«Nefis müdafaası» bahanesiyle öldürecek olur
sa - ki, hazırlıklarınız ve olağanüstü tedbirle
riniz bu niyetinizi açıkça belli etmektedir - sizi 
bu kürsüden gençliğin katili olarak ilân edece
ğim». 

Bu gençler şimdi nerededir? Sayın Özgü-
neş'ten cevap istemiyorum; bütün Türkiye bu 
gençlerin nerede olduğunu biliyor. 

Arkadaşlarım, «Himaye» işte budur. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) himaye 
budur, teşvik budur. Hem de neyi himaye edi
yor?.. Biran için kendimi önergenin muhatabı 
kabul ediyorum. Benim himaye ettiğim, cezası 
1 aylık, 3 aylık, 6 aylık suça karşılık önerge sa
hibinin himaye ettiği suçun cezası idamdır; 
idam edilmiştir, edilecektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) himaye budur arkadaşım. 

6 Ocak 1971... Şiddet hareketleri olanca hı-
zıyle devam ediyor.. Sayın Cumhurbaşkanımız 
önleyici tedbirler için parti liderleri ve üniver
site temsilcileriyle görüşmektedir. Bu sırada 
Ege Üniversitesinin profesör, doçent ve asistan

larının yaptıkları forumdan sonra Ankara Hu
kuk Fakültesinde de t i r açık oturum düzen
lenmiştir. Profesör Muammer Aksoy, Doçent 
Mukbil Özyörük bu forumda konuşmuşlardır, 
Senatör Ahmet Yıldız - önergede imzası olduğu 
için arz ediyorum - bu forumda söz almıştır ve 
şöyle konuşmuştur: «Bugünkü Anayasanın di
bacesinde gençliğin kanı vardır. Devrimci öğ
rencilerin silâhlanması meşru savunmadır. 
Gençlik isyan etmezse atasına kargı ihanet için
de olur». 

Üniversitelerde bazı tedbirler alınıp, öğren
ci olaylarını önlemek için hazırlanan kanun ta
sarısı üzerine, Fen Fakültesi öğrenci kuruluş
ları da 11 Ocak 1971 de bir forum düzenlemiş
lerdir. Ahmet Yıldız bu forumda yine kürsüde
dir ve şöyle konuşmaktadır: «üniversitede po
lis karakolu kurulacak. Bunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kursalar daha iyi olurdu» di
yor ve şöyle devam ediyor : «... Gençliğe kar
şı değil, ihtiyara karşı tedbir alınmalıdır. Hu
kuk devleti ilkelerini, tek parti döneminde bile 
görülmedik bir ölçüde çiğneyen, sosyal devleti 
çıkarcı, asalak takımının yararına hizmet için 
antisosyalist bir politika yöneten, milletvekili 
pazarları açan, Devlet yönetimini işportaya dü
şüren iktidarın tutumuna Atatürk genci nasıl 
karşı çıkmasın? Bu dehşet verici gidişe isyan 
etmeyecek bir gençlik Ata'sına ihanet içinde 
olur». 

Aralık 1970 te DtSK'in bir kolu olan Ma
den - iş Sendikası Ankara şubesi olağanüstü 
bir toplantı yapmaktadır. Mehmet Ali Aybar, 
Profesör Cahit Talaş, Senatör Osman Koksal 
davetli ve konuşmacıdırlar. Osman Koksal bu 
konuşmada şöyle diyor: «Türkiye'deki düzen, 
sömürü düzenidir. Rejim, egemen sınıfların 
halkı sömürmesini sağlayan göstermelik soyta
rı bir rejimdir. Devlet, sömürgecilerin ve çıkar
cıların menfaatlarmı sürdürmelerine yardım 
eden bir devlettir; fakat tam bağımsız mutlu 
Türkiye'yi mutlaka kuracağız. Bunun için mü
cadele yapacağız ve bu mücadelede icabı halin
de kan da akıtacağız; akıtmamız da lâzımdır». 

Şimdi, o konuşmayı burada kesip, Sayın öz-
güneş'e, vicdanına hitabederek sormak lâzım; 
teşvik bu mudur yoksa Yaşar Tunagür hakkın
daki bahsettiğiniz aslı olmayan himaye midir? 
Lütfen kendi vicdanınızda kıymetlendirin. 
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Değerli arkadaşlarım, ben de konuşmamın 
sonuna geldim. Burada benim üzerinde durdu
ğum bir 4e «isnadın ciddiyeti» meselesi var ki, 
siyasî iktidarların tasarrufları açısından, hiz
metin takdiri yahut icranın takdir yetkisi, adlî 
takibat açısından isnadın ciddiyeti gibi birta
kım müesseseler var, son zamanlarda bunlar 
sık sık dikkatimizi çekmektedir. 

Yaşar Tunagür'ün kulağından tutmuşuz, gel 
bakalım sen şu imamı buraya niçin tyin ettin? 
2 eski Devlet Bakanının yakasına asılmışız; 
söyleyin bakalım siz bu tâyinleri neden tasvi-
bettiniz?.. Konu bu... 

Şimdi bir mukayese daha yapalım. Birinci 
Erim Hükümeti zamanında o Hükümetin İçiş
leri Bakanı idare hayatını altüst etti arkadaş
larım. Devlete karşı çıkan kimseleri, sicillerinde 
aşırı sol damgası olan insanları hizmete getirdi. 
Hiç kimse bir şey yapmadı. Aynı Hükümetin 
bir başka Bakanı - kendisi de o kabinede Sayın 
özgüneş'in mesai arkadaşıydı - ihsan Topaloğlu, 
gidip Danıştaydan Hazineden çeyrek milyon li
ra tazminat aldığı konular olmasına rağmen 
Bakanlığı altüst etti arkadaşlarım. Kim ne de
di?.. Sırası geldiği vakit çıktı, «idarenin takdir 
yetkisidir, siyasî inisiyatifin görüşüdür, hizme
tin icabıdır, hizmetin icabını böyle yaptım.» 
dedi. 

Bir taraftan idare hayatını 11 aylık yahut 9 
aylık bir dönem içerisinde allak bullak ediyor
sunuz, öbür taraftan çıkıyorsunuz - siz de aynı 
kabinede idiniz Sayın Özgüneş - Yaşar Tuna
gür'ün yakasından asılıyorsunuz şu imamı şura
ya niçin tâyin ettin?.. Gülünçtür... (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Gülünçtür, bundan sa
kınmak lâzımdır; bu hüviyetimizle bundan sa
kınmak lâzımdır. 

Ben simdi değerli arkadaşlarıma bu isnadın 
ciddiyeti konusunda da 1 - 2 misal takdim edip 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

Ankara Savcılığı 10 . 8 . 1967 tarihinde bir 
dosya tanzim etti. Demokrasi prensiplerine ay
kırı olarak Devletin, tek bir fert veya zümre 
tarafından idare edilmesini hedef tutan millî 
devrim ordusunu kurmak ve bu cemiyetin faali
yetlerini tanzim, sevk ve idare etmek suçların
dan önergede imzası olan Mucip Ataklı, Ekrem 
Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan, Şükran 
Özkaya haklarında Ankara Cumhuriyet Savcı
lığının dosyası.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) 
— Demagoji bu... 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Demagoji 
veya değil. Ankara Cumhuriyet Savcılığının 
dosyası... 

Bir başka dosya; silâhlı isyana teşvik, tah
rik, teşebbüs, dosyanın adını resmî kayıtlardan 
arz ediyorum : «Silâhlı isyana teşvik, tahrik, te
şebbüs, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde tahakkümünü tesis., müesses iktisadî ve 
sosyal temel nizamları devirmeye matuf cemiyet 
kurmak, Türk Ceza Kanununun 146 ncı madde
sini ihlâl suçlarından sanık Doktor Hikmet Kı
vılcımlı ve arkadaşlarının suçlarına iştirakleri 
tespit olunan Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner hakkında Sıkıyönetim Komutan
lığı ve Genelkurmay Başknalığı dosyası.» Bu da 
bir dosya... 

Bir başka dosya; «13 Temmuz 1971... Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir 
kısmını tağyir ve tebdil ve bu kanun ile teşek
kül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ıskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren 
teşebbüs gayesiyle gizlice ittifak kurmak suçun
dan dolayı 1 numaralı Sıkıyönetim Mahkeme
since tutuklanmasına karar verilen 22 kişi me-
vanında bulunan Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Cemal Madanoğlu ve Osman Koksal hak
kında dosya.» İmza : «Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı.» 

Arkadaşlarım, altlarında Ankara Savcılığı
nın, Sıkıyönetim Savcılık ve Komutanlığının, Ge
nelkurmay Başkanlığının, Senato Genel Kuru
lunun imzalarını taşıyan bu dosyalar gitmiş 
Yüksek Anavasa Mahkemesine, isnadın ciddî ol
madığı gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Bu dosyalar bu gerekçeyle iade edildikten ve 
ben de bunları bildikten sonra, altında meşhur 
Mezarcı iszet Yeşilbaş'in imzası ve yine - «İşbir
likçisi» demeyeyim - Sayın Özgüneş'in imzası 
b"lnnna bu dosyalar için Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin 2 Bakanını Yüce Divana nasıl 
gönderebilirim? (A. P, sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bu mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, bir hatırlatma yapa
cağım. Türkiye'de Yüce Divan 2 defa kuruldu. 
Biri 1927 - 1928 lerde Bahriye Nazırı Topçu 
İhsan Beyin bildiğiniz «Yavuz - havuz» dâvası, 
biri de Sayın Ürgüplü Gümrük ve Tekel Bakanı 

— 436 — 



T. B. M. M. B : 11 3 . 5 .1972ı O : 1 

iken kurulan bir dâva, onda konu tomruk itha-
lindeki bir suiistimal iddiası. Büyük suiistimal 
iddiası vardı. Ondan sonra 33 vatandaşın kur
şuna dizilmesi meselesi var; bir general çıktı 
siyasî inisiyatifle irtibatlandırmadı, «Ben yap
tım» dedi kendisi cezasını çekti, bu itibarla 
Yüce Divan kurulmasına lüzum kalmadı. Daha 
sionra 1961 yılından bu yana Anayasa Mahke
meli! yeni statü ile Yüoe Divan vazifesini 
görmeye ıbaşlaymca da Kromit dâvalsı gitti. 

Şimdi bakın 50 senelik tarihimizde Yüce 
Divan kaç defa kurulmulş, kaç defa çalışmış 
hangi iddialarla çalışmış; büz şimdi hangi id
dialarla Yüce Divanı kurmaya çalışıyoruz. 
Yani İmam Yaşar Tunaglür'ün 1 aylık, 3 ay
lık, 5 aylık cezaları için Türkiye'da Yüce Dî  
van kuracağız arkadaşlarım... Mümfktün değil, 
olacak şey değil. Gülerler <bize. Dünyada gü
lerler, aihirette gülerler, her yerde gülerler. 

•Görünümlün son kısmını arz ediyorum ar
kadaşlar : Yaşar Tunıagür mahkemededir. 
Hareketinin hesabını vermektedir, verecektir; 
ıcezası varsa çekecektir. 

IBir şey daha arız edeyim. -Bana inanma
nızı istirham eriyorum - Yaşar Tunaıgür'ün 
dünkü Son Havadis Gazetesinde resmini gör
düm. 2 şahıs içerisinde gölster&eniz «bu kimdir» 
dilye sorsanız, eğer kılığı kifayeti (biraz hoca 
görüntüsü ise «Ibudur» diyebilirim, tanımıyo
rum. Bir gtün bir telefon açtım, bir vazilfeyap- / 
mam icabetti dedim. Bu vazifeyi şunun için 
yapmaya bilhassa önem verdim, kendileri 9 
ay bakanlık yapltaıktan ısönra da bu kürsüde 
bazı etraf lâflar söylediler. Geldin artık ic
raya, tult kulağından icalbmı yap. Ne yaptın 
9 'ay? Bütün hışmınla adamın üzerine yük
lendin nıe İsaldı elinde. Bunu yerimden Hor
dum. Sayın öziğüneş dediki : «IBu kürsüye 
gelmek ıcesaretini gösterimeyen sözlere ceıvap 
vermem.» «Bu itibarla bir meşgul olayım konu 
ile dediım ve Yaşar Tunagür'e telefon ettim, 
dedimki : «Hoca, şöiyle bir vazife yapaıcağıim, 
Ibeni bir teçhiz edelbilir misin, elinde dokü
manların filân var mı?» «Oğlum, hsr şey" dos
yalarda, her şiey mahkemelerde, benim hiçjbir 
şeyim yok. Allah selâmet versin, bu vazifeyi 
yapmana memnun oldum.» dedi. Yüzünü gör
meden 'bir telefon konuşması yapmışım. Şim
di biz şelmiişiz 6 seneden l>u yana, (konuşmaya 
ibaşlarken bilhassa bahsettim) bir Yaşar Tu-

naglür'ıün kulağından tutmuşuiz, bu mtüihim de
ğil, bu ve'sile ile bu Yüce Meclisi 6 yıldır bü
tün kanatlarıyla meşgul ediyoruz, bu doğru 
(bir hareket değildir. 

(Salbrımızı tükettim^ özür dilerim. (A. P-
sıralarından «ElstağriMlaJh» ısesleri.) Beni din
lediğimiz için teşskkür öderim. 

'Milletimin Büyülk Millet Meclisine sonsuz 
Ihürimetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarımdan 
alkışlar.)1 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşmenin yeterli olduğuna dair Başkanlığa 
(bir önerge gelmiştir. 

REŞtT ÜLKER fistanibul Milletvekili) — 
Alöyihmde Sayım Başkan. Usul bakımından da 
mlümküın değil. 

(BAŞKAN — Zaitlâliniızin yaptığı1 hareket 
de usuüsüiizdür. Ben konuşuyorum, bir dakika. 

Muihterelm arkadaşlarım, bu yeterlik öner
gesini muameleye koyalbilmek içki önce Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
iç'tlüaüğıüniün 15 nci maddeisinin emretımtilş ol̂  
duğu ihuısuJsları yedine getirtmek mecburiye
tindeyim. Türkiye Blülyük Millet Meclisi Iç-
tüzüğüniün 15 nci maddssi, soruşturana iste
mimde bulunan ilk imızıa saJhilbiniın veya gös
tereceği (bir diğer şahısın, hakkında soruştur
ma açılması istenen kimselerin ve Soruşturma 
Hazırlık Koımisyonuınunun dinleneceği bir gö
rüşmeden ısomıra Meclisin karar yerefbilaıce-
ğini İşralbetmiiişltir. Simidi şu halde, henüz Ko
misyon dinlenmemiştir. Her ne kadar önerge 
©aJhilbi konuşmuş ve hakkında soruşturma iste
nilen eski bakanlar konuşmuş olmakla be-
raJb3T, Komisyon komuşmaımlştır. Otautn için 
önce Komisyona söz vereceğim. 

ISayın Komisyon komrıışmak istiyor musu
nuz? 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİİSYONU 
BAŞKANI MUZAFFER AKDO&ANLI (Kas-
tamionu Milletvekili) — Efendim, Komisyonu
muz müşterek içtüzüğün kendisine tanıdığı yet
kiler çerçevesinde önergenin istihdaf ettiği sa
yın arkadaşlarımızın cevaplarını da nazara ala
rak, Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu dosyası, Cumhuriyet Senatosu müzakeratı, 
Başbakanlıkla vaki muhaberat neticesi mehaz 
ihtiva eden müdellel bir rapor tanzim etmiştir. 
Biz konuşmayacağız, bu raporumuzun münde-
recatmı tekrarla iktifa ediyoruz. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu müzakere sırasında, ya İçtüzüğün 95 nci 
maddesi uyarınca hakkında bir taarruz vaki ol
duğunu 'iddia eden veya ileri sürdüğü mütalaa 
hilâfına kendisine bir fikir isnadedildiğinj be
yan eden, buna Meclisteki tabirimizle «sataş
ma» ifadesini bulduğumuz yönde iki arkadaşı
mıza söz vereceğim. Birisi sayın İbrahim Elmalı. 

Sayın Elmalı, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Siz, birleşimler sırasında, üç birleşimdir devam 
etmektedir bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı - sataşma dolayısiyle söz ta
lebinde bulunmuşsunuz. Başkanlığın sataşma 
dolayısiyle söz verebilmesi için, önce onun sını
rını tayin etmesi lâzım. Siz sataşmaların hangi 
yönde vücut bulduğunu tespit ettiniz mi efen
dim? 

İBRAHİM ELMALI (İstanbul Milletvekili) 
— Zabıtlarda görüldüğü üzere bütün vazife ha
yatıma sataşılmıştır. Birçok isnatlarda bulunul
muştur. Hilafı hakikat beyanlarda bulunulmuş
tur. Bunları izah etmem lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Elmalı, ben size söz ve
receğim, yalnız bu sataşmanın bir hududunun, 
sınırının da İçtüzük uyarınca çizilmiş olması lâ
zım. Bendeniz geçmiş zabıtları çok dikkatle tet
kik ettim, bazı pasajlar çıkardım. Zatıâliniz de 
çıkarmış iseniz bu hususta Başkanlıkla muta
bık olalım. Bendeniz, size vaki isnatları bura
dan çıkardım, siz de çıkardınız mı acaba aynı 
şekilde? 

İBRAHİM ELMALI (İstanbul Milletvekili) 
— Esasları çıkardım; fakat heyeti umumiyesiy-
le bütün hizmet hayatıma sataşma vardır. Şöy
le olmuştur, böyle olmuştur denmiştir. Atatürk 
düşmanlığı, lâyikliğe aykırı hareket, bu gibi 
şeyler. 

BAŞKAN — Lütfederseniz ben size bir iki 
noktayı işaret edeyim. 

10 ncu Birleşimin 66 nci giriş sayfasında Sa
yın Atabeyli size şu beyanda bulunuyor : «Biz 
İbrahim Elmalı'yı lâyik Devlete aykırı hareket 
ettiğinden dolayı görevinden almışız. Tunus se
yahatini iptal etmiş buraya getirmişiz.» demiş. 
Buna cevap vereceksiniz. Ben bunun gibi pa
sajlar istiyorum. Yani mukabil bir sataşmayı 
tazammun etmemek üzere beyanda bulunmanızı 
temin için bu kadar gayretin içindeyim. 

Sayın Sezgin Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 9 ncu Birleşiminde 80 nci sayfada : «Şimdi 
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Sayın Özgüneş ile kolkola bulunan ve kendi be
yanları şeklinde takdim edilen Sayın İbrahim 
Elmalı tarafından maatteessüf bu mesele 27 Ey
lül tarihine kadar uyutuluyor.» 

Onu takibeden paragrafında 92 nci sayfa
da : «O zaman da elbette ki, Devletin haysiyeti 
içerisinde Diyaneti bir başka istikamete sürük
lemek isteyen ibrahim Elmalı ve arkadaşları 
Diyanetten gidiyorlar.» 

95 nci sayfada : «Yaşar Tunagür'ü Diyanet 
işleri Başkan Yardımcılığına teklif eden, inha 
eden Sayın Elmalı'dır.» demişler. 

Buyurun Sayın Elmalı, bu noktaları cevap
landıracaksınız. 

Bunun gibi zatıâlinizin şahsına matuf olan 
iddiaları da hafızanızda tutmuşsanız onu da ce
vaplandırınız; fakat bunun dışına çıkmayınız 
lütfen. 

İBRAHİM ELMALI (istanbul Milletvekili) 
— ıSayın Başkan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Böyle bir konuda huzurunuzu işgal etmek 
İstemezdim; fakat Diyanet işleri Başkanlığı 
yaptığım müddetçe, yaptığım işler daima ters 
çevrilmiş ve ters anlatılma gayretine düşülmüş 
olduğundan, sonra lâyikliğe aykırı hareketim 
bulunduğundan, Atatürk düşmanlığından bah
sedildiği için söz almış bulunuyorum. 

Başkanlığa geldikten birkaç gün sonra Sa
yın Refet Sezgin Beyle görüşmek üzere gittim, 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısını teklif et
mek üzere. Evvelce kararlaştırdığım ibrahim 
Eken Beyi teklif ettim. Sayın Bakan irkildi ve 
«Başbakan katiyen bunu istemiyor» dedi. Bu
nun karşısında, başka birisini hazırlamadığım 
için durdum. Kendileri «Yaşar Tunagür hak
kında ne dersiniz» dedi. Bunun aleyhinde bir 
şey bilmediğim için, istanbul'da kısa bir tema
sım olmuştu, kendisini dürüst olarak tanıyor
dum, «Peki» dedim. «Bunu inha et» dedi. inha
sını yaptım. İnhasını yapmadan önce Yaşar Tu
nagür geldi, zaten Ankara'da idi; çağırdım, 
«Evrakın tamam mıdır, niteliği haiz misin?» de
dim. «Her şey dosyamda var.» dedi. İlk yalan 
buradan başladı, itimat ettim, daha inhasını 
yapmadan vazifeye başlattım. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — iSuça 
iştirak ettin. 
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İBRAHİM ELMALI (Devamla) — Evet, su
ça iştirak ettim maalesef. (0. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Dosyasını çıkarttık, nitelik yok. işe başla
mış bir arkadaş, aleyhinde başka bir hilgim de 
•olmadığı için, Bakanla beraber «vekil» olarak 
tâyin ettik. Tâyini «vekil» olarak yapıldı. 

itimat havası içerisinde vazifemi görmekte 
iken, bu arada, Yaşar Tunagür önüme bazı 
emeklilik muameleleri getirdi. Teftiş Kurulun
da birtakım din görevlilerinin dosyaları vardı, 
bunları onların neticesi sanarak imza ettim. 
Yani haksız olarak birçok arkadaşı emekliye 
sevk ettim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, gülüşmeler) Bu arkadaşlar bana müracaat 
ettiler; geldiler; suçumuz nedir, biz niçin emek
liye sevk olunduk, hakkımızda bir şikâyet mi 
var, halk hizmetimizden memnun değil midir, 
durum niçin bu hale geldi, dediler. Bu arka
daşları dışarı çıkardım ve Tunagür'ü çağırdım. 
«Arkadaş, bunların emekliye sevk edilme se
bepleri nedir?» diye sordum. Cevap ; İhtiyar
lık» dedi. «Kardeşim, kanun ihtiyarlığı suç ola
rak görmemiş, hu adamlar vazifelerini yapma
ya muktedir, haklarında bir şikâyet yok. Bir iş
lem yok, bu nasıl olur?» dedim. 

Yerleri kapanmamış olanları derhal yerle
rine iade ettim. Kapananları da vaizlik kadrosu 
vermek suretiyle memleketinde yerinde ipka 
ettim. İtimadım sarsılmadı Tunagür'e karşı. 
Çünkü böyle bir art düşüncenin sahibi değildim. 
ISamimiyetle 633 sayılı Kanunun hükümlerini 
tatbik edip, memleketime hizmet etmek dâva-
sındaydım. 

Şunu da peşinen arz edeyim ki, ben Cum
huriyet kuruldu kurulalı ne Atatürk düşmanlı
ğından, ne lâikliğe aykırı bir hareketten, ne de 
(bölücülük işleminden hiçbir makamda, hiçbir 
müessesede soruşturmaya tabi tutulmadım; ne 
emniyette, ne de mahkemede. Benim hakkımda 
dedikodu olabilir; fakat bana bu yönden hiçbir 
sual tevcih etmemişlerdir. 39 küsur senelik va
zife hayatım temiz geçmiş ve vazifemden şeref
le ayrılmışımdır. 

Bir de sünnilik, şiilik meselesini bir genelge 
ile yaydığım atfedildi Sayın ıSezgin tarafından. 
Bu tamamen hilafı hakikattir. Vazifeye başla
dığımdan birkaç gün sonra basın temsilcileri 
benimle temas etmek istediler. Onları kabul et

tim ve yazılı bir bildiri hazırladım; şu şekilde 
çalışacağım diye. Bunun içerisinde katiyen 
sünnilik, alevilik diye bir şey yoktur. Basın 
temsilcileri bunu okudular, sonra da bâzı sual
ler sormak istediklerini bildirdiler. Buyurun 
sorun dedim. Birtakım sualleri arasında Alevi
lik ve sünnilik meselesini ve sordular. Kendile
rine «memlekette böyle alevilik, sünnilik diye 
bir dâva yoktur. Herkes kendi itikadına göre 
ibadetini yapmaktadır, böyle bir ayırım yoktur. 
Bu dâva sönmüştür.» dedim. Gazetelerde ertesi 
sabah bunu, «Alevilik sönmüştür» diye neşret
tiler. Sonra, sabahleyin bir de telefon geldi : 
«Ben Konya Milletvekiliyim, (Aklım ermedi 
ben de sormadım, bunun milletvekili olmaması 
ihtimali daha kuvvetli. Yani bir komplo karşı
sındayım, bana bir tertip hazırlanıyor, bunu se
zemedim. Gazeteyi yeni kalktığım için de oku
mamıştım.) Gazetede böyle böyle bir söz var» 
dedi. «Haberim yok» diye cevap verdim. «Sakın 
hocam bunu cevaplandırmaya kalkmayın, biz 
icabına bakarız.» dedi. Bunu ben samimî telâk
ki ettim ve işin üzerinde durmadım. Fakat bu 
iş gittikçe genişledi. Aradan zaman geçtikten 
sonra, artık tekzibin de mânası kalmadı. Sayın 
Bakan sordukları zaman arz ettim, kendileri de 
burada Senatoda meseleyi izah etmiştir. Geçen 
toplantıda bunun hilâfına «Bir genelge ile ta
mim yapmıştır» dediler, ki bu ̂ hilafı hakikattir, 
böyle bir genelge yoktur. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— öyle bir şey söylenmedi. 

İBRAHİM ELMALI (Devamla) — Zabıt
larda var Sayın Sezgin. Ben dinlerken farkın
da bile değildim, zabıtlardan gördüm. Açıkçası 
bu. 

Bu sırada Hükümet yeni Personel Kanununu 
tatbik etmek istiyordu, Mart'tan önce böyle bir 
beyanda bulunmuştu. Yaşar Tunagür bana 
müracaatla dedi ki: «Hocam, bu Personel Ka
nununda herkes derecesine göre intibak alacak
tır. Benim ve Cemal Kaplan'ın durumlarını tas
hih için birinci derecedeki müftülüklerden bi
rine tayin edersiniz memnun oluruz.» Hüsnü ka
bul ettim. Kendisinin istanbul'a talibolduğunu 
söyledi, «Cemal Kaplan'ı da Adana'ya yapalım» 
dedi. Bunun altında gizli maksat varmış; ben 
onu bilmem. 

Yaşar Tunagür'ün kadrosu istanbul Müftü
lüğüne müsait olmadığı halde, İstanbul Müftü-
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lüğünün kadrosunu tebdil ederek oraya müftü 
tâyin ettik. Vazifesi esasen îzmir Vaizi idi, 
naklen müftü tayin ettik. Cemal Kaplan'da 
Teftiş Kurulunda idi ve Merkez Müfettişiydi. 
Onu da, kendisi razı olmadığı halde, bunun se
nin menfaatine olacağını söylüyorlar, ileride se
nin için iyi olur dedik, ikna ettik Adana'ya tâ
yin ettik, yani inhasını yaptık. Tabiî tâyin iş
lemi Bakanlık makamınmdır. 

işler bu şekilde gidiyor. Fakat, günün birin
de Alaca Müftülüğüne halkın isteği üzerine 
naklen vaiz tâyin ediyorum. Haberim olmadan, 
Personel Başkanı Rahmi Sezer - ki o zaman Sa
yın Refet Sezginin gözdesi idi - bir telgrafla 
yetkisi olmadığı halde kendi imzası ile işe baş
latmayı durduruyor. Bunu haber alınca der
hâl kaymakamlığa telgraf çektim ve işe baş
lamasını temin ettim. Çünkü, asıl dedikodu 
mevzuunu getirip götüren başta o oldu, yani 
Rahmi Sezer oldu. Onun için diyorum. Sayın 
Bakan ona birden bire itimat buyurdular. O 
sözümü mazur görün, yani «Gözdesi» dediği
min sebebi o. 

Bunun üzerine bu ihanetini görünce; kendi
si zaten Personel Başkanvekili idi. Oradan alın
ması için Sayın Bakan beni tam iki ay uğraştır
dı. Bu şekilde efendim mucip olmaz. - Niye?.. 
Vazifesini suiistimal ettiği için - Şöyle olmaz, 
böyle olmaz. Tunagür karşıma çıktı; bu adam 
o kadar kötü adam değildir, şöyledir, böyledir, 
iki ay salladılar. 

Bu arada şunu da söylemek isterim : 
Sayın Devlet Bakanı bir yazı üzerinde dur

dular; MİT yazısı üzerinde. Bu yazı, Mayıs'm 
2 sinde dairemize gönderilmiş bir yazı idi. Biz 
de 7 sinde Personel Başkanlığına havale etmişiz. 
Bu yazı Personel Başkanlığında uzun müddet 
kalmış ama, hiç işlem görmemiş değil. Sayın 
Bakan, yalnız kendi işine yarayan paragrafı 
okudu, bıraktı. 

Müftünün birisi muamele görmüş vazifeden 
atılmış, diğeri hakkında başka dosya varmış, 
birleştirilmek üzere işlem yapılmış, Dürre'nin-
ki de kalmış. Buyurdukları gibi 27 Eylül'e ka
dar kalmış. Tabiî, bütün evrakı takip edeme
diğim için bunun neden kaldığını bilemem. Per
sonel Başkanı niçin kaldı?.. Unutularak mı kal
dı, kastı mahsusla durduruldu mu? Bunlar hak
kında bilgim yok. 

Şimdi, bu hâdise böyle devam ededursun; 
Tunus'tan davet edildik, Libya'dan davet edil
dik. ikisi de aynı zamanda oldu. Dışişleri 
Bakanlığı, bu davete icabetimizin dostluk temi
ni bakımından iyi olacağını yazdığı yazıda be
yan buyurmuş, biz de kabul ettik. Bu seyahati
mize, Yaşar Tunagür ve Bakan Bey tarafımdan 
ilki yer daha ilâve edildi. Birisi Kahire seyaha
ti, birisi de Şam seyahati. Şam Müftüsü de bize 
gelmek arzusunda imiş «Bu münasebetle davet 
edersiniz» buyurdular. Güzel. Bunun altında bir 
şey olduğu aklıma dahi gelmedi... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman 
Senatörü) — Ne var altında? 

İBRAHİM ELMALI (Devamla) — ileride 
anlayacaksınız, gereceksiniz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman 
Senatörü) — Ayıptır böyle şey. 

İBRAHİM ELMALI (Devamla) — Eh, siz 
ayıplayabilirsiniz. Bence ayıp değil, ben haki
kati söylüyorum, öyle zannediyorum belki. 

Yerime vekil tayin etmedim, etmeyi de dü
şünmedim. Çünkü kanun tasrih etmiş; «Başkan 
bulunmadığı zaman, Yüksek Din Kurulu Reisi 
Başkanlık yapar.» Fakat, hareketimden iki gün 
evvel Sayın Bakan teşrif buyurdular. Aradan 
iki dakika geçmedi kapıyı birisi çaldı, rap içeri
ye girdi; Eslbiye Müftüsü Asım öztürk. Bu 
adam, salâhiyeti olmadığı halde, yani durumu 
m<üsaidolmadığı halde vilâyet müftülüğü istiyor. 
Daha biz söze başlamadan Sayın Bakan, «Senin 
işin olmayacak, çık dışarıya» dedi. Bu mesele 
üzerinde Bakan ile hiç görüşmemiştik. Görüş
mediğimiz halde böyle bunu birdenbire dışarı
ya çıkarması bir tevehlhünı de olsa beni uyardı. 
Ha., bizim seferimizin uzatılması., yapılacak iş
ler var. Ne kadar uzarsa, o kadar faydalı ola
cak. Bunun üzerine derhal - Bakan Bey teşrif 
ettikten sonra - Cemal Kaplan'ı vekil tayin et
tim. Aynı zamanda, yine kanunun verdiği yet
kiye göre vazife taksimi yaptım ben gittikten 
sonra çatışmasınlar diye, işi halledeyim diye. 
Çatışma olacak muhakkak. Sen şunu yapacak
tın, ben bunu yapacaktım, olacak. 

Sayın Bakan buraya itiraz ediyor «Kanuna 
aykırıdır» diyor. Bir de kendiliğinden «idarî 
vekil, ilmî vekil» diyor, kanunu tefsir ediyor. 
Bu yetkiyi nereden aldı, onu bilmem. Kanunun 
tefsir mercii neresidir, onu da bilmem. Belki 
Bakan da bilmiyordur. Kanun sarih: «Muavin-
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lerin vazifelerini Başkan tayin eder» diyor. Ye
rine vekil bırakma mevzuunu da açıkça belirti
yor, yani bırakırsa birini bırakır diyor. Ben bu 
vazifeyi yaptım, neresi kanuna aykırı?.. Efen
dim, idarî vekil tayinleri yapacakmış... Rica 
ederim, kanun, personel başkanı için diyor ki: 
«Personel başkanı yüksek din tahsili görmüş 
olacaktır.» Yani, inha ile mükellef olan perso
nel başkanı, inha ile mükellef olan personel 
başkanına bu şartı korsa, mucibi imzalayacak 
olan adam yetkisiz adamı mı tensibeder, yüksek 
din tahsili görmüş olanı mı muavinliğe tensibe
der?.. Asıl kanuna aykırı olan onun hareketi
dir. Kanunun ruhu bunu icabettirir. İlmî baş
kan, yani yüksek din tahsili görmüş olan adam 
tayin muciplerini imza eder. Yoksa Bakanca 
idarî muavin adı verilen Yaşar Tunagür imza 
etmez. Burada kanuna hiçbir aykırılık yoktur. 

Ben kanun dairesinde işlemimi yaptım ve 
gittim. Tunus'a vardık. Her ne kanaldan gel
diyse şöhretimiz oraya varmış, nasıl şc'hretse. 
Galiba suişöhret olacak, Büyükelçimiz dedi ki: 
«Siz gelmeden sizin şöhretiniz buraya geldi.» 
Ben de, teşekkür ederim dedim. Tabiî birtakım 
tafsilâtta bulundu; konuşmaları beraber hazır
layacağız, şöyle olacak böyle olacak falan. Din
ledik. «Ne kadar kalacaksınız» dedi. iste, Tu
nus'ta mevlüt merasimi bir hafta sürüyormuş. 
Kayravan'a gideceğiz. Zaten asıl davet yeri 
Kayravan'dır. Bir hafta kalacağız, dedik. Ha 
öyle olunca, «Bize bir gün ayırmıyorsunuz» de
di, yani bir soğukluk yaratır gibi oldu. Ehem
miyet vermedim. Çünkü biz, gün ayrılmış, ayrıl
mamış meselesi değil, bir vazife görüyoruz. 

O gün üniversitede merasim varmış, merasi
me çağrıldık. Merasimde Devlet Başkanı bize 
hususî bir itina gösterdi. Elçimiz de ingiliz Se
firine söz verdikleri için teşrif etmediler ve ge
lemeyecekleri için de özür dilemişler. Tabiî ora
da her yende, sokaklarda dahi televizyon var. 
Elçi bu durumu görünce pişman olmuş galiba, 
sonra, falan günü bana ayıracaksınız muhak
kak, dedi. 24 saat sonra Kahire ve Şam seferle
rinin iptal edildiği bildirildi. Ben elçiye dedim-
ki: Ben şifahî tebliğ kabul etmem, yazılı olarak 
verirsiniz. Yazılı olarak verdiler. Tabiî 24 saat 
sonra bu niçin oluyor? Ne suçumuz vâki oldu 
da sefer yarıda bırakılıyor. Demin uzatılma se
bebi dediğim şey, buraya taallûk ediyor. Tabiî 
yetki alınmış, Yaşar Tunagür'de yetki kalma

mış, aktarmalar yapılamayacak. Ne işi var; kı
sa günde dönsün. Eyvallah, biz zaten gezmek 
heveslisi değiliz. 

Tunus'ta vazifemizi gördük, geçtik Libya'ya. 
Libya'da da vazifemizi gördük, döndük. Tabiî 
buradaki şeyleri söylemeye lüzum yok. Beyrut'a 
geldim. Beyrut Elçiliğimizde dediler ki: «Teb
rik ederiz seni. Düşmanların milyonlar sarf ede
rek aleyhimizde yaptığı propagandayı, kısa bir 
gezi ile şildiniz. Bunun devamını isteriz.» Biz 
de «inşallah» dedik, döndük geldik. 

Dönüşümüzde, tabiî basın mensupları, niçin 
geri döndünüz, gibi sualler soruyorlar. E., ben 
istiyorum ki, verdiğim cevap Hükümeti rencide 
etmesin. Dönüş sebebini bildiğim halde, «bilmi
yorum, geri çevirenden sorun» dedim. Aradan 
8 - 10 gün geçti. Tabiî bir taraftan Bakan beye 
gidiyorlar, bir taraftan bana geliyorlar. Ben ay
nı cevabı tekrar ediyorum. Eh, nasıl olsa Elmalı 
yükü kaldıracak dedi, «Biz çağırmadık, kendisi 
geldi» diye beyanda bulundu, yani suçu bizim 
üzerimize yükledi. Ben ertesi gün Yeni istanbul 
Gazetesinde Tunus Büyükelçiliğinden aldığım 
yazıyı neşrettim. Telefon açtı «Beni yalancı çı
kardın».. E... Soylemeyeydin yalan. Ben icbar 
etmedim, ya sene yalan söylemeye. (Gülüşmeler) 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ben mi söyledim? 

İBRAHİM ELMALI (Devamla) — Siz söy
lediniz, telefon ettiniz bana. O yazıyı okuyun
ca... 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ayıp, çok ayıp. 

İBRAHİM ELMALI (Devamla) — Bence 
hakikat, sizce ayıp olsun. Telefonda «Beni yalan
cı çıkardınız» dediniz. Evvelâ «Gazeteyi gördü
nüz mü?» dediniz, sonra «Yalancı çıkardınız» 
dediniz, söylemeseydiniz. Gazeteler sizin beya
nınızı da, benim beyanımı da yazdı. Şimdi ba
karsınız koleksiyonunuza, ayıp mı, değil mi gö
rürsünüz orada. 

Bu sırada Konya'da müftüler semineri açıl
ması gerekti ve bir haftalık bir seminer açıldı. 
Seminere gittik, onu bitirdik. Dönüşte Cemal 
Kaplan'm vazifesine son verildiğini Sayın Ba
kan bize bildirdi. Kendisine itirazda bulundum, 
«Bu adamın suçu nedir efendim?..» «Hakkında 
takibat var» Güzel. «Yaşar Tunagür'ün hakkın
da da takibat var, savcılıktan bana yazı geldi.» 
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dedim. «Hacıbayram'da va'zetti, bu vaıza siz mi 
müsaade ettiniz, soruyorlar?» dedim, «öyle ise 
ikisi de aslî vazifelerine dönsünler, başka mua
vinler tayin edelim...» «Yok, o gitmez, Cemal gi
decek.» Hedef : Yaşar Tunagür onu istemiyor, 
Teftiş Kurulu Başkanını istemiyor. Onlar gide
cek. Ali Arslan'm mektubunda da bunlar anla
tılıyor, yani fiilen bunları, o mektupta yazılan
ları Sayın Bakan tatbik ediyor, fiilen tatbik edi
yor. Ama, burada Atatürkçüyüm, milliyetçiyim 
diye bağırır, başka. Tatbikatta, o mektubun me
alini tatbik ediyor. 

Bu mücadele böyle devam ededursun, Tekir
dağ Müftüsü Ali Arslan'm 20 . 9 . 1966 tarihin
de, yani Eylülün 20 sinde Ankara'dan, yazılmış 
bir mektubu seminerimiz dönüşünde elimize geç
ti; Federasyondan gönderilmiş. Mektubun foto
kopisi zaten dosyada vardır. Zarfı ile de bera
berdir. Aydın Müftüsü Mehmet Şirin'e yazıl
mıştır. Bu mektubu Sayın Dikeçligil huzuru
nuzda uzun boylu okudular. Mektubun meali 
malûm. Din Kurulu dağıtılacak, Reis kovulacak, 
Cemal tedibedilecek. Tatbikat başladı. Demek 
orada hususî bir görüşme yapılmış, vaziyet ha
zırlanmış. Tabiî bu mektubu alınca müfettişimi 
çağırdım. «Bu mektubu alacaksın, doğru Tekir
dağ'a gideceksin. Evvelâ vali ile görüşeceksin. 
Vali bey ile mutabık kaldıktan sonra, gerekli res
mî muamele yapıldıktan sonra bu evde araştır
ma yapacaksın. Bakalım başka neler var?» de
dim. Sayın Bakan onu da inkâr ediyor ya... «Ka
rar alınmamıştır, savcılıktan arama kararı alın
madı.» diyor. Alınmış. Karar alıyorlar, araştır
ma yapıyorlar, birtakım evrak elde ediyorlar. O 
evrak arasında bu Dürre'nin şeyleri de var. Şim
di, bununla beraber yeniden Dürre'nin takibi 
başlıyor. Yani Eylülün 27 sine kalmasının sebebi 
bence meçhul. Demin arz ettim, Personel Başkan
lığında kalmış, kastidir, değildir; ona bir şey 
demiyorum. Bundan sonra, bu hâdise üzerine 
Dürre'nin ismi geçince yeniden takibat başlıyor. 
Ali Arslan'ı da vazifeden muvakkaten ayırıyo
ruz, Başkanlık emrine alıyoruz. Sayın Bakan da 
hadiseyi tetkik etmeden doğrudan doğruya bir 
telgrafla Ali Arslan'ı vazifesine başlatıyor. Ona 
tesahübediyor. Ondan sonra telefonu açıyor; 
«Mektubu bana gönder.» Bu durum karşısında 
siz itimadeder de mektup gönderebilir misiniz? 
Mektubu göndermiyorum. O da araştırma yapı
yor, Abdurrahman Dürre'nin evinde birçok ev

rak var. Zaten evrakların hepsi Sayın özgüneş'in 
elinde. Onları, o Türklük aleyhinde olan evrak
ları istiyor, ben de müfettişlere «vermeyin» diyo
rum. Bu tazyik karşısında ne yapacağız? «Bu
nu hemen götürün, noterliğe teslim edin, işlem 
yapılıncaya kadar, diyorum. Altıncı Notere tes
lim ediyorlar. Sayın Refet Sezgin Altıncı No
tere gidiyor, evrakları istiyor, tazyik ediyor. 
Noter; «Bu şeref meselesi, vermem.» diyor. On
dan sonra zamanın Adliye Bakanına vermesi için 
telefon ettiriyor. Noter «vermem» diyor. Bunun 
üzerine işin vahamet kesbettiğini anlayan El
malı, bunların fotokopilerini cebinden 500 kü
sur lira para sarf ederek çektiriyor. Bu duru
mun vahameti hakkında «Efendim, geleceği za
man, hakkında kararname ısdar edildiği zaman 
bunlan yap.» deniliyor. Hâdise o zaman oldu. 
Bunlar Eylülde vâki oldu. Kerametim yok ki; 
işe altı ay evvel başlayayım. Eylülün 20 sinde 
mektup yazılmış, bana gelinceye kadar 25 i ol
muş. Tabiî 27 sinden sonra bu hâdise olacak. On
dan sonra fotokopilerini çektiriyorum, her ihti
male karşı birisini Devlet Bakanlığına, birisini 
Başbakanlığa, birisini Millî Güvenliğe, Millî 
Emniyete, Cumhurbaşkanına ayrı ayrı gönderi
yorum. Bunda da şahıslar için bir garezim yok. 
Çünkü, evrakın içerisinde Kürdistanı çizmiş. Şu 
arzda, şu tulde, şu bölgede diye yazılmış. Bir 
Kürdistan dâvası var, bir bölücülük var. Bu be
nim vazifemdir, bildiririm. Makamı Âlîdir, ya
par, yapmaz o başka iş. Son vazifemi yapıyo
rum, ondan sonra emekliye ayrılıyorlar; şerefle 
ayrılıyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bu şeref mi? 
İBRAHİM ELMALI (Devamla) — Şereftir. 

Evet, vazifemi yapıyorum. O benim gördüğüm 
evraka belki ben tam vâkıf olamamışım, aleyh-
teymiş, değilmiş; onu ben takdir edemem. Onu 
ilgili makamlar takdir eder. 

Sonra gazetelerin velvelelerinden, birtakım 
şamatalarından bahsediyor ve bunu sanki bizim 
yaptığımızı işrap ediyor. Halbuki o zaman Sa
yın Dikeçligil bize sual tevcih etmiş. Gazeteler 
aleyhimize yazıyor. Tunus'ta, Libya'da ne yaptı
lar ki gazeteciler böyle ateş püskürüyor ortamı 
vardı. Onu da cevaplandırdım. Yine bu sırada 
elçilerin yazılan da geldi. O, önce bize biraz 
soğuk gibi görünen Sayın Faruk Bey, Tunus 
Büyükelçisi hakikati gördükten sonra tamamen 
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lehimde, tertemiz bir rapor göndermiş. Vazifemi 
ifa ettiğimi, Türklüğü sevdirdiğimi, hizmetimi 
yaptığımı ifade ediyor. Libya Elçisi de aynı şe
yi göndermiştir. 

Sonra bir de, geçen sefer Adalet Partisi aley
hinde çalıştığımı beyan buyurdular. Etrafımda 
bâzı adamlar varmış. Benim etrafımda Allah'tan 
başka kimse yok. Bunu bilmeli. Riyasetten ay
rıldığım günden beri gece dahi uyku uyutma
dılar. Peşimi takibettiler, telefonlar, valiler, şun
lar bunlar... Neyimi yakaladılar şimdiye kadar 
Hükümet aleyhine veya her hangi bir parti aley
hine? Gece dahi rahat vermediler. Bu kadar... 
Yani beni takibettikleri kadar anarşistleri takip 
etselerdi 12 Mart gelmezdi. (C. H. P., M. G. P., 
D. P. sıralarından alkışlar.) 

Benim Sayın Türkeş'le işbirliği yaptığım yay
gın halde söyleniyordu. Bu partiye girmezden 
önce idi. Beraber gezdiğim, şunlar bunlar söy
leniyordu. Şimdi bu ifadeden anlıyorum ki; 
bunlar bu kanaldan geliyormuş. Ben Sayın Tür-
keş'i burada gördüm. Dışarda hiçbir temasım 
yoktur. Yalnız bana bir defa bir adam gönderdi, 
Konya'dan senatör adaylığını kabul eder misi
niz? teklifinde bulundular. «Partiye girmek is
temiyorum.» dedim; fakat tazyikin devamı beni 
nihayet Millet Partisine girmeye mecbur etti. 
Yani Adalet Partisine bu hususta müteşekkirim. 
Bana hiç olmazsa şu Meclisi gösterdiniz, sizin sa
yenizde bu şerefe erdim. 

Sonra, son söz olarak şunu da söylemek iste
rim ki; Sayın Bakan yetkisinin hudutsuz ve yet
kisinden, işleminden mesul olmadığı kanaatinde. 

Cemal Kaplan hakkında «Bir imza ile getir
dim, tek imza ile atarım.» diyordu. Zabıtlarda 
var. E, böyle bir sadrazamın karşısında Elmalı 
gibi bir şeyhülislâm lâzım değil mi? Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Tevfik Kutlar, 
siz Senatoda Araştırma Komisyonu Başkanısınız. 
Sayın Mehmet özgüneş burada biraz önce vâki 
beyanında, Araştırma Komisyonu Başkanı ola
rak Komisyonu toplamaksızm raporu hazırla
yıp Senato Başkanlığına göndermiş olduğunuzu 
beyan etti. O konuda mı söz istiyorsunuz? 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Evet. 

BAŞKAN — Yalnız bu konuya münhasır ol
mak üzere buyurunuz. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (C. S. Gazian
tep üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; 

Ben bir aydan beri hasta yatıyordum, bugün 
tesadüfen Yüksek Heyetinizi merak saikası ile 
takibetmiş bulundum. Bu arada Sayın Mehmet 
Özgüneş, Senato Araştırma Komisyonu Başkanı 
olarak raporu azalara göstermeden getirdiğimi 
ve bu raporu örtbas ettiğimi beyan etmemiş olsa
lardı söz almak niyetinde değildim. 

Sayın arkadaşlarım, Senato Araştırma Ko
misyonu Başkanı olarak geceli gündüzlü, ciddî 
bir mesai verdik. 4 bin sayfadan fazla vesika 
tetkik ettik. Yüksek Din Kurulu üyelerini ve di
ğer şahitleri dinledik. Sayın Mehmet Ozgüneş'in 
verdiği yazılı ifade ve vesikalardan başka kendi
sini de huzurda dinledik. Ayrıca MİT'in yeni 
raporunu da getirdi, onu da aldık. MİT raporu 
derken, ben 30 sene idarenin yüksek mevkilerin
de vazife görmüş bir insan olarak MİT raporu
nun bir senatörün eline, şunun bunun eline ge-
çemiyeceği kanaatindeyim. Hattâ ilgili bakan
lar dahi MİT raporundan malûmattar olamaz
lar. Mehmet özgüneş bu vesikayı nereden alıyor 
ve ne şekilde alıyor? Bu raporu tetkik ettik. 
Uzun müddet mülkiye müfettişliği yapmış bir in
san olarak bunu söylüyorum. Rapor buradadır. 
Dantel gibi bütün vesikaları ile işlenmiştir. Ben
den evvel konuşan Sayın Cengiz Ekinci, ondan 
evvel bir celse dinlediğim Sayın Refet Sezgin 
ve raporundan okuduğum Sayın Hüsamettin 
Atabeyli ve diğer arkadaşların konuşmalarına 
ilâve edecek bir konum yoktur. Teferruata gir
mek istemiyorum. Senatoda görüşülürken ora
da teferruatlı cevaplarını vereceğim. Bu raporu 
bütün arkadaşlar görmüşler, imza etmişler; mu
halefet şerhlerini yazmışlar, onlar da imza edil
miş, bu şekilde Senatoya gelinmiştir, örtbas edil
mesi yalandır ve iftiradır. 

SALİM HAZERDAĞLI (C. S. Elâzığ üyesi) 
— Raporu bize göstermedin. Ben de üyeyim. 
Sadece imza var. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı... Sayın Ha-
zerdağlı... Arka sıradan burada kavga çıkarmak 
için mi geldiniz? 

SALİM HAZERDAĞLI (C. S. Elâzığ üyesi) 
— Hayır, kavga çıkarmak için gelmedim. 

BAŞKAN — Hatip konuşuyor, rica ederim 
sakin olunuz, kendinize geliniz. 
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SALİM HAZERDAĞLI (0. S. Elâzığ Üyesi) 
— Nazik konuşun. 

BAŞKAN — Efendim? 
SALİM HAZERDAĞLI (C. S. Elâzığ üyesi) 

— Daha nazik hitap ediniz. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın... 
Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazerdağlı... (Gü

rültüler) 
Bir dakika oturun rica ederim. 
Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (C. S. Elâzığ üyesi) 

— Nazik hitap etmeye mecbursunuz, Başkan
sınız. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, siz evvelâ bu 
nezahati kendinizde arayacaksınız. Ben burada, 
Mecliste otoriteyi temin etmek için sizin bağır
dığınızdan daha fazla bağırmak yetkisini hai
zim ; ama evvelâ siz arka sıradan ön sıraya hati
be müdahale etmek için tahsisen geliyorsunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (0. S. Elâzığ üyesi) 
— Hayır... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Lütfen 
dinleyiniz. Bir konuşma adabı var. ikincisi; ha
tip konuşurken bilmeniz, öğrenmeniz lâzım ge
lir ki; yanlış dahi beyanda bulunsa onu yeri
nizden müdahale ile önlemek mevkiinde değilsi
niz. Müzakerede bir usul tanzim edilmiş, hatip 
hitabet kürsüsünde konuşur, dinleyici senatör ve 
milletvekilleri yalnızca dinlerler. 

SALİM HAZERDAĞLI (C. S. Elâzığ üyesi) 
— Hilafı hakikat konuşur... 

BAŞKAN — Beyefendi, bir şeyin hilafı ha
kikat olup olmadığı zatıâlinizin takdirine bağlı 
değil. Dinleyeceksiniz, eğer yanlış tarafı var ise 
söz alacaksınız, yine burada onu beyan edecek
siniz. Lütfen bu lâzimeye ve milletvekili ve se
natörlerin uymakla gerekli olduğu bu kaideye 
uyunuz. Rica ediyorum. 

Sayın Kutlar, buyurunuz. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayım Başkan. 
Rapor bu şekilde hazırlandı, muhalefet şerh

leri yazıldı, imza edildi. Senato Umumi Heyetine 
bu şekilde geldi, gündemde görüşülürken Sayın 
Özgüneş o zaman yeni Devlet Bakanı olmuştu 
ve kürsüden vecd içinde birçok yeni maddeler 
söyledi ve maalesef Senatodaki bir kısım arka
daşlar bu konuşmanın etkisinde kalarak tekrar 
bunun komisyona iadesi talebini kabul ettiler. 

O zamanın Komisyon Başkanı olan bendenize 
de söz verilmeden iade kararlaştı. Ondan sonra, 
mademki benim başkanlığımda bu şekilde bir 
itham yapıldı, daha esaslı bir tetkikat yapıla
bilmesi için Başkanlık görevimden istifa ettim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Mehmet Özgüneş bana; bu raporu örtbas et

mek gibi birtakım ithamlarda bulunmuş oluyor. 
Mehmet Özgüneş'in milliyetçilik, vatanperverlik, 
Atatürkçülük inhisarında değildir. Çok müteva-
zi bir ifade ile; en az kendisi kaidar milliyetçi, 
vatanperver ve Atatürkçüyüm. Hem de 30 sene 
Atatürk'ün inkılâplarını bilfiil tahakkuk ettir
miş bir idare âmiriyim. (A. P. sıralarından Bra
vo sesleri.) Ayrıca İstiklâl Harbinin esası olan 
6 217 şehit vermiş Gaziantep'in bizzat çarpışan 
evlâtlarının bir ferdiyim. 

Onun için istirham ediyorum; eğer Sayın Öz
güneş bu memlekette tefrika yaratmak istemi
yorsa, bu memlekette etnolojik farklar gözet
mek istemiyorsa, her şeyden evvel bunu İkide 
bir, lüzumlu, lüzumsuz yerde dile getirerek mem
lekete bir yanlış fikir vermek istemiyorlarsa 
bunun vazifelileri vardır, emniyet teşkilâtı var
dır, MİT teşkilâtı vardır, zabıta teşkilâtı vardır 
onlara havale ©der 'omlar gereğini yaparlar. Eğer 
murakabe vazifesini yapmak istiyorsa onu da 
ayrıca zamanında ve yerinde yapmaları lâzım
dır. 

Yoksa İkide bir memlekette... 

BAŞKAN — (Sayın Kutlar, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Siz yalnızca Araştırma Komisyonu raporu
nun üyelerle (birlikte hazırlanıp, hazırlanmadı
ğı konusunda -açıklama yapacaktınız ve bunu 
da yaptınız. 'Münhasıran size bunun için söz ver
diğimi, hatırlatırım. Zira söz sırasında birçok 
kayıtlı arkadaşımız var. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — 
Efendim teşekkür eder, Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. '(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik içtüzüğünün 15 nci ımaddesi uyarınca 
son söz, hakkında soruşturma istenen kişilere 
aittir... 

REŞİT ÜLKER '(istanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, usul hakkında maruzatta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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REŞttT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — I 

Efendim, §u ana kadar benim 'hukukî inancıma 
göre 4 kişi konuştu.. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — o se
nin şahsî inancın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum beyefendiler, 
hitap bana efendim, ®ize değil. Müdahale 'etme
yiniz lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet İbeınim 
inancıma göre 4 kişi konuştu. Hedef şudur: Sa
yın Refet ıSezıgin ve sayın diğer eski Bakan ar
kadaşımız Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 15 nci 
maddesine göre konuşturulmak mecburiyetinde 
olan sayın arkadaşlarımızdır. 

Binaenaleyh, önerge sahibi Tüzük gereğince 
konuşturuldu, iki arkadaşımız da hakları ola
rak konuşmak eğiliminde, ondan sonra ancak 
2 kişi konuşmuş bulunuyor. Binaenaleyh, itham 
altında bulunan sayın eski bakanların konuş
maları hesaba ithal edilemez. Düşünün ki, bir-
gün, bir dosyada 6 Bakan arkadşımız itham 
edilmiş olabilir. Ve hepsi bir değil, birkaç defa 
cevap vermi solabilir, bunu hesaba kattığınız 
zaman iş çıkmaza girer. 

Onun için 4 kişi konuşmuş sayılmaktadır, 
2 kişinin daha konuşması lâzımgeldiği inancın
dayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
nuşmacılar arasında 1 nci konuşmayı Sayın 
Mehmet özgüneş yapmış, ikinciyi Sayın Hüsnü 
Dikeçliıgil üçüncüyü Sayın Refet Sezgin, dör
düncüyü iSaym Hüsamettin Atabeyli, beşinciyi 
Sayın Reşit Ülker yerine iSayın Mehmet öz
güneş, altıncıyı Sayın ICengiz Ekinci yapmıştır. 

Bu arada yeterlik önergesi gelmiş, bu öner
geyi oya koymadan önce içtüzüğün işaret etti
ği emredici hükme riayetkar olmak üzere, ko
misyona söz vermeye mecburdum, söz verdim 
ve komisyon kısa bir beyanda bulundu. Onu 
takiben muttali olduğum sataşmalar dolayısiy-
le ayrıca iki arkadaşımıza söz verdim ve şimdi 
yine mezkûr İçtüzüğün 15 nci maddesi uyarın
ca son söz hakkı, (yeterliğin dışında) hakkın
da soruşturma istenen kişilere aidolduğu cihet
le onlara söz veriyorum ve onu takiben yeter
lik önergesini oya koyacağım. 

Oylamada, yeterlik önergesi yeterli çoğun- j 
luğu sağlıyamazsa müzakere devam edecektir. 
Müzakere devam ederken şayet bir milletve- | 

kili dahi araya girse yine son söz, hakkında 
soruşturma istenen kişilere aidolacağı cihetle 
yine onlara söz vereceğim, işin klasmanı budur, 
tatbikatı budur. 

Yeterlik önergesi kabul edilmezse o zaman 
tekrar müzakereye devam edeceğim. Şimdiye 
kadar ki, tatbikatımız böyledir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (S.C. Tabiî üyesi) 
— Sayın Başkan, sataşma olduğuna dair bir 
önerge göndermiştim, muameleye koymadınız. 

BAŞKAN — Ona dair daha sonra beyanda 
bulunacağım efendim. 

Buyurunuz Sayın Refet Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

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

Bundan önce vâki maruzatımı dikkate al
mak suretiyle huzurunuzu fazla işgal etmemeye 
gayret edeceğim. Her halde kısa bir süre için
de cevaplandırmak mecburiyeti hâsıl olan bazı 
hususları huzurunuzda, ölçüsü içinde dile ge
tirmeye gayret edeceğim. 

Bu arada sayın önerge sahibi Sayın özgü
neş'in tevcih ettiği sorulara ve Sayın Elmalı'-
nında biraz önce ifade buyurduğu bazı konula
ra münhasıran huzurunuzda gerçekleri ortaya 
koyabilme bakımından temas edip, kimin doğru 
söylediğini, kimin Yüce Meclisler karşısına me
seleleri objektif ölçüler içersinde (getirdiğini 
arza gayret edeceğim. 

Söz alma maksadım da; huzurunuzda bir 
son söz kullanma sebebinden neşet etmemek
tedir, ancak birtakım beyanların yanlış olarak 
takdim edilmiş olması sebebiyle zabıtlarda bun
ları doğrulama maksadına matuf bulunmakta
dır. Bunu şunun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, maksadınız o ol
makla beraber konuşmanız son söz mahiyetin
de içtüzüğe uymaktadır. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Son söz 
mahiyetinde bendenizin arz etmek istediğim 
husus Sayın Başkan, bir müdafaa ihtiyacı için
de son sözü kullanmadığımı belirtme bakımın
dandır. 

Sayın özgüneş, bundan önceki oturumda ve 
bu oturumda benim önceki birleşimlerde vaki 
konuşmalarımı ele almak suretiyle birtakım de
ğerlendirmeler yaptılar, benim gerçekleri de
ğiştirdiğimi ifade buyurdular ve dediler ki, 

— 445 — 



T. <B. M. M. B : 11 3 . 5 . 1972 O : 1 

«Sezgin Yaşar Tunagür'ün beraat ettiğini söy
ledi, savcılıktan beraat ettiğini söyledi, Dev
let Şûrasından oradaki bütün suçlarından men'i 
muhakeme kararı aldığını beyan eti ve kendisine 
ait bir mantık şaheseri göstermek suretiyle 
(aynen beyan Sayın Özgüneş'indir.) savcının bü
tün suçlardan men'i muhakeme kararı verdiğini 
ifade ettiler.» 

Zabıtlar ortadadır; bendeniz şunu açıkça or
taya koydum ve dedim ki; sayın önerge sahip
leri tarafından Yaşar Tunagür'e izafe edilen 
ve 25 maddede toplanan ithamlar bakımından 
örfî idare Savcılığı meseleyi tetkik etmiş, bun
lardan 16 iddia hakkında kovuşturma açılma
sına mahal olmadığına karar vermiştir. Bunu, 
aynen kovuşturma olmadığına mütedair kararı 
da okumak suretiyle beyan ettim ve ilâve ede
rek dedim ki; soruşturma önergesinde ve aynı 
Örfî İdare Savcılığına intikal eden dosyada mev
cut bulunan 25 suçtan bu 16 sini tenzil ettiği
niz zaman, geriye kalan suçlan da askerî sav
cılık (ki bizim görüşümüze göre Sayın Ekinci 
bunun mukayeselerini çok güzel yaptılar) 
4 grubta toplayarak mahkemeye dava açmış 
ve örfî idare Askerî Mahkemesi de dosyayı 
örfî. idarenin ilânını mucip meselelerden gör
mediği cihetle görevsizlik kararı vererek aidol-
duğu normal mahkemeye göndermiş bulunmak
tadır. Bunlar doğru idi, bunlar yanlış değildi, 
bunlar bu suretle zapta geçti, ama nedense ilk 
günü ve ilk güne gelinceye kadar Yaşar Tuna-
gür meselesini âdeta bir taarruz vesilesi ve bu 
işte bir mütearrız edası içinde takdim eden 
Sayın özgüneş bizim ortaya koyduğumuz örfî 
idare Savcılığının ademi takip kararı muvacehe
sinde ve Danıştayın, sadece okuduğum suçlara 
müteallik olmak üzere ittihaz buyurmuş olduğu 
men'i muhakeme kararı karşısında bir müda
faaya çekilmek zaruretinde kaldı, başka yolu 
yoktu. Müdafaa da bu konuda güç yapılan bir 
işti, o itibarla müdafaanın güçlüğü içinde yeni 
bir şey ortaya koymanın imkânsızlığı karşısında 
da bizim beyanlarımızı başka surette Yüce Mec
lislere takdim etmenin yolunu ihtiyar ettiler. 

Bundan sonra bana bir sual tevcih ederek 
dediler ki: «Sezgin diyor ki; bana hiçbir fez
leke getirilmedi.» Evet, bana iddia ettikleri 
konuda hiçbir şahsın, hiçbir müftünün fezlekesi 
gelmiş değildir. Ne Ali Aslan'ın fezlekesi gel

miştir, ne Abdurrahman Dürre'in fezlekesi gel
miş değildir. 

Yalnız Ali Aslan'ın tayini kararnameye 
bağlı bulunduğu ve vekâlet tarafından tâyin ya
pılması gerektiği cihetle onun hakkındaki Ba
kanlık emrine alınma muamelesi Bakanlığın tas
vibine vabeste idi, kendisine isnadedilen suç 
bakımından bunu varit görmedim ve imzam ile 
verdiğim yazılı emir ile bu teklifi kabul etme
dim ve bunu da geçen celse açıkladım. Onun 
dışında ne Abdurrahman Dürre'in (ki kendisi 
zaten kaza müftüsüdür zannediyorum onun fez
lekesi Bakana gelmez) fezlekesi gelmiştir ne de 
böyle bir mesele bahis konusu olmuştur. Bu ko
nuda itham etmek de bahis mevzuu olmaması 
gerekir. 

Bu ahvalde de Sayın özgüneş'in, Abdurrah
man Dürre'in fezlekesini veya onun işlemiş ol
duğu suçtan dolayı neden mahkemeye sevk 
edildiğini, Refet Sezgin bunu neden mahkemeye 
sevk etmediğini fezlekesini neden imza etmedi
ğini ve bütün bunlar gibi kanunlara aykırı bir 
suali bize tevcih etmemeli ve bunun hesabını 
bizden soramamalıdır. Ama 11 ay Devlet Bakan
lığı yapan sayın arkadaşım, 633 sayılı Kanunu 
tatbik eden arkadaşım, hele beyanlarından di
yanet işleri konusunda engin bir ihtisas sahibi 
bulunan (Sayın özgüneş'in bunu bilmemesi her 
halde mümkün değildir. Ama bu mesele orta
ya atılmıştır, o halde bunu her hangi bir şe
kilde kullanmakta kendilerinin iddiasını ispat 
yönünden ve bizi bir haksız ithamın altında 
bulundurma bakımından yarar vardır, bunu 
kullanmışlardır. 

Yaratılmak istenen havanın ne olduğunu 
bana soruyorlar. 

Muhterem milletvekilleri ve sayın senatör
ler; 

Huzurunuzda hiçbir hava yaratmak istemi
yoruz yalnız. İftiranın, tezvirin, dedikodunun, 
basit meselenin değil, ama gerçeğin ne olduğu
nun Yüce Parlâmentoya takdiminin havasını 
yaratmaya gayret ediyoruz. Danıştayda kaç 
tane dosyası varmış? 

Muhterem üyeler, ben Yaşar Tunagür'ün 
Danıştayda kaç dosyasının olduğunu bilmiyo
rum; ben örfî idare Savcılığında kaç dosyası
nın olduğunu bilmiyorum; ben Ankara Sav
cılığında kaç dosyasının olduğunu bilmiyorum. 
Bununla meşgul da olmadım, ama benim bildi-
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ğim bir şey var: Yaşar Tunagür hakkındaki 
bütün iddialar, önerge sahiplerinin bütün id
diası şu soruşturma önergesinde var, hepsinde 
var, bütün iddialar bunda var. Yalnız, biraz 
önce Sayın Ekinci Devlet Şûrasındaki dosya
lardan bahsedince izin tecavüzü veya usulsüz 
izin mi kullanmış, o yok; ben ona raslamadım, 
onun dışarısında bütün iddialar var burada. 
Şimdi görüyoruz ki, bir taraftan Yaşar Tuna
gür hakkında belki kanunlarımızın gereği ola
rak Devlet Şûrasına birtakım meseleler intikal 
ettirilmiş, bir kısmı Ankara ıSavcılığına intikal 
ettirilmiş, bizimle ilişkili olarak huzurunuza 
getirilmiş ve neden icabetmiş ise, (hangi sebep
ten neşet etmiş ise, hangi maksat güdülüyor ise 
bir de bu soruşturma önergesinin tazammun et
tiği bütün iddialar örfî idare Kumandanlığına 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. Ben bunları, be
nimle ilgili bulunmıyan Yaşar Tunagür'ün me
selelerini ben takibetmiyorum, ama Yaşar Tu-
nagür'e geçen konuşmayı yapmamdan iki gün 
evvel tebliğ edilen bir men'i muhakeme kararı, 
Devlet Şûrasının men'i muhakeme karan bana 
getirilmiş de huzurunuzda okumuşsam bu Ya
şar Tunagür'ün, eğer hakkında varsa ben bil
miyorum başka Devlet Şûrasındaki itham mev
zularını ortadan kaldırır mı? Ben kararı oku
yorum; isnadedilen suçlar yazılı, «bu suçlardan 
hakkında men'i muhakemesine» diyor; ben yan
lış bir şey okumuyorum ki, Yüce Meclisi iğfal 
etmiyorum ki. Eğer Yüce Meclisi iğfal etsem, 
Refet Sezgin'in yazmış olduğu bir yazıyı Sayın 
Elmalı'nın yazdığı bir yazı diye Yüce Meclise 
takdim ederim. Ben bunu yapmadım, bunu 
kendileri yaptılar. 

'Sayın özgüneş benim bir beyanımın üzerin
de nasıl yanlış bir değerlendirmeyle durdu, 
bunu anlayamadığımı beyan etmek istiyorum. 
Mecellede bir hüküm var: «Maksat ne ise hü
küm ona göredir». Bendeniz şunu konuşmamda 
arz ettim, dedim ki: «12 Marttan sonra (Sayın 
özgüneş, Yaşar Tunagür hakkında ve bizler 
hakkında bu kadar büyük iddialar sahibi bu
lunduğuna göre Diyanet işlerini tedvirle gö
revli Devlet Bakanlığını kabul etmemeliydi. Bu 
inancımı muhafaza ediyorum, Bakanlığı değil, 
ama bu görevi, Diyanet işlerini tedvir görevini 
kabul etmemeliydi. Objektif olmanın gereği bu 
idi, devlet adamlığının gereği bu idi benim öl
çüme göre ve onu beyan ettim. 

Şimdi bu konuşmadaki seviyeyi Sayın öz
güneş herhalde takdir edememiş olmalı ki, bu
rada sarfı da gayet isabetsiz bulunan bir be
yanda bulundular, dediler ki: Ben Sayın Cum
hurbaşkanına, Sayın Başbakana söyleyeceğim, 
bundan sonra bakan tefrik ettikleri zaman Re
fet Sezgin'in müsaadesini alsınlar». Bendeniz 
Sayın Cumhurbaşkanının, tSaym Başbakanların 
ve gelecek başbakanların hepsinin hepiniz gibi, 
şüphesiz yetkilerine saygılıyım, öyle bir şey 
hiçbir zaman hatırımdan geçmez. Ama, bir id
dianın, büyük bir iddianın sahibi olan bir zatın 
da itham eden insanın itham edilen şahısların 
bulunduğu Bakanlıkta vazife almasının isabetli 
olmadığını da her zaman söylemekte devam 
edeceğim. Bu inancı her zaman muhafaza ede
ceğim. Siyasî bir maksadı olmayan kimse böyle 
bir görevi kabul etmez, Diyanet işlerini kabul 
etmez. Yoksa, Sayın Özgüneş başka Bakanlığa 
gelir, ona hiçbir itirazım yok ve benim dışımda-
dır, böyle bir itiraz da yapamam zaten. 

Yine benim yanıldığımı, beni yanılttıklarını 
söylediler. Efendim, Tekirdağ Müftüsü Ali Ars-
lan'm işyerinde valiliğin emri üzerine arama 
yapılmış olduğu hususunu kendileri burada be
yan ettiler, hafızam beni aldatmıyorsa, evinde 
savcılık kanaliyle alınan mahkeme kararma is
tinaden aramanın yapıldığını, işyerinde ise 
valilikten alınan müsaadeye istinaden ara
ma yapıldığını ifade buyurdular, eğer doğ
ruysa tespitim. Bu yanlıştır, bu kısım yan
lıştır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
aramanın nasıl yapılacağını, gece ve gündüz 
aramanın nasıl yapılacağını, aramaya karar 
verme salahiyetinin kime ait bulunduğunu sara
hatle 93, 94 ve 95 nci maddelerinde tadadetmiş 
bulunmaktadır. Arama salahiyeti kaideten hâ
kimindir, kanun şekillerini koymuştur, tehirin
de karar umulan hallerde Cumhuriyet Savcısı 
ve onun muavini sıfatiyle adlî vazifelerin ifası 
sadedinde onun emirlerini ifayla mükellef olan 
zabıta bu sıfatiyle yapabilir. O itibarla valinin 
her hangi bir işyerinde arama yapılmasına mü
tedair emir vermesi Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre doğru olmadığı gibi, aramada 
bulunan bir şey de yoktur Bakanlık emrine alın
masını gerektiren Nitekim, Ali Arslan'ın o ta
rihten bu yana cereyan eden durumu da, bir 
mahkûmiyete mevzu suçunun bulunmamış olma
sı da benim maruzatımı teyideden ve o gün ver-
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diğim kararın hukuka bağlı Devlet anlayışı içe
risinde ne kadar doğru olduğunun en beliğ de
lilini teşkil etmektedir. 

'Sayın Özgüneş bugünkü konuşmasında ente
resan bir nokta ifade ettiler kanaatime göre, 
Dediler ki, mealen şunu tespit etmiş bulunuyo
rum : «Sezgin konuşmalarında bu önergenin 
maksadını ve sairesini arıyor ve kendisini mese
lelerin dışarısına çıkarmak suretiyle Adalet 
Partisini buna hedef gösterip adeta kendilerini 
kurtarma gibi bir gayretin içerisinde bulunu
yor; oysa ki- Sayın Özgüneş söylüyor, bunu bir 
ibret vesilesi olarak tekrar ediyorum, zapta 
geçmesinden de memnunum - Adalet Partisinin 
bölücülükle alâkası yoktur.» Evet, yoktur. 
«Adalet Partisinin Atatürk aleyhtarlığıyla Ata
türk düşmanlarını korumakla bir ilgisi yok
tur.» Onu söylüyor. Bu kısmına müteşekkirim. 
Yalnız, Sayın Özgüneş burada ince bir politika 
yapma sevdasındadır. Adalet Partisiyle benim 
ve Atabeyli arkadaşımın, eğer yanlış tespit et-
mediysem, bir nevi aramızı açmak, bir nevi bir
birimize ters düşürme gibi bir durumu yarat
mak istemektedir. Bunda isabet yoktur. Bunu 
herkes böyle bilmelidir, Savın Özgüneş de bil
melidir, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyeleri de bilmelidir, bütün Türk Milleti de bil
melidir : Biz Adalet Partililer olarak Atatürk'-
çüyüz; biz Atatürk milliyetçisiyiz; bir Türk mil
liyetçisiyiz: biz her nevi bölücü akımın karşı
sındayız. (A. P, sıralarından «Bravo» sesleri) 
icraatımızla karşısındayız, karşısında olduk, 
bundan böyle de karşısında olmaya devam ede
ceğiz. Bunun eğer bir delilini şu konuşmamda 
istiyorsanız, bundan evvelki konuşmamda bu
lunmayanlar eğer onu istiyorlarsa, onları arz 
etmiştim, bunun en büyük delilini Örfî idare 
Savcılığının ademitakip kararında bulmak müm
kündür iddialar muvacehesinde. 

Kaldı ki; icraatımızda, iktidarımızda her 
nevi anarşinin, bu memlekette reddedilmesi lâ-
zımgeldiğini, anarşiye itibar edilmemesi lâzım-
geldiğini, vatansever her insanın her nevi anar
şinin karşısına çıkması lâzımgeldiğini açıkça 
Hükümet tebliğleriyle, münferit beyanlarla sı
rası geldikçe, zamanı geldikçe yapan bir ikti
darın mensuplarıyız. Hele hele, burada irtibat-
landırmak istiyorum Sayın Elmalı'nın beyanla-
riyle iSayın Özgüneş'in iddialarını, ben burada 

arz ettim, ilk gün arz ettiğim zaman bir arka
daş Cumhuriyet Gazetesinde de beyan edildiği 
üzere Sayın Elmalı bana «yalan» dedi. Bu za
bıttan okumuştum. Zaptın tarihini dikkate aldı
lar da hataya düştüler. 7 . 12 . 1966 tarihli za
bıttan okuyorum dedim. «Yalan» dediler, «El
malı o tarihte görevden alınmıştı.» Bu zabıt gö
revden alınmadan sonra bir gensoru müzakere
sine ait zabıttı. Açtım, zaptı okudum. Şimdi Sa
yın Elmalı diyor ki : «Evet, 2 Mayıs tarihinde 
Diyanet işleri Başkanlığına gönderilen yazı bir 
hafta zarfında Personel Başkanlığına tevdi edil
miş. Personel Başkanlığında kalmış, neden kal
dığını bilemem.» Bu yazı ne? Bu yazı zamanın 
Devlet Bakanı Refet 'Sezgin'in MİT e re'sen yaz
dığı yazı. Şimdi itham ettikleri müftüler hak
kında bilgi istediği yazı, bunu okudum huzuru
nuzda ve ilk günkü konuşmasında Sayın Elmalı 
tarafından MİT e yazılan yazı diye Sayın Özgü
neş tarafından Meclisi yanlış bir istikamete sü
rükleme bakımından tağyir edilen beyan şeklin
de takdim edilen yazı. Yazıyı yazan benim. Gön
dermişim, '18 Nisanda biri gelmiş igöndermişim; 
2 Mayısta Hbiri gelmiş göndermişim; (zata mahsus 
gizli yazı yazmışım, şimdi alkışlıyorlar. O alkış
layan sayın arkadaşlarıma da bu zabıttan bâzı 
şeyler okuyacağım, kendilerine. O zamanki grub 
sözcülerinizin, sözcünüzün konuşmasını okuya
cağım, Sayın Elmalı'nın alkışladığınız beyan
larına io gün neler Söylediğinizi 'de buradan tes
pit edeceğim. Bunu (okudum, ama Iher halde (bu
lunmamıştınız, bunu okuyacağım. 'Neresinde bu
lunursanız bulununuz... 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Her halde kifayetin de aleyhinde konuşuyorsu
nuz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — İSayın Ülker, 
zaten siz, zatıâliniz bu husustaki gayretinizi, ni
yetinizi, durumunuzu çok zaman evvel almış bu
lunduğunuz sözü sayın önerge sahibime vermek 
suretiyle ortaya koymuş bulunmaktasınız. Si
zin niyetiniz bizce malûmdur. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Gayet tabii bir şey.. Usul içinde... Komisyon 
Başkanı neden konuşmuyor? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, Elmalı diyor ki: «Efendim, 
personele gelmiş, Diyanet işlerine gelmiş, perso
nele gitmiş, 27 Eylül tarihine kadar kalmış.» 

— 448 — 



T. (B. M. M. (B : 11 3 . 5 . 1972 O : 1 

Nasıl olabilir? Ben Diyanet işleri Başkanına zata 
mahsus gizli yazıyı yazıyorum, zata mahsus yazı
yorum iki tane yazı. Ondan sonra (gelip burada 
Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisinin 'huzurunda 
ben bunu personele (gönderdim personelde kal
mış o zamana kadar diyebiliyor. 

İBRAHİM ELMALI (istanbul Milletvekili) 
— Zata mahsus yazı personele gitmez mi? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Diyebiliyor. 
Bu sual dahi Sayın 'Elmalı'yı göreve getirmenin, 
yanlış (getirmenin bir delili olduğu gibi görev
den almamın da isabetini ortaya koymaktadır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ve bu be
yan iddianın ne kadar doğru olduğunu, bölücü
lük iddiasının ve Sayın Cumhurbaşkanına, Sa
yın Başbakana, Devlet Bakanına, MİT e ayrıl
ma arefesinde yazmış olduğu yazının ne kadar 
ciddî olduğunu ne kadar nazarı itibara alınma
ya lâyık bir değerde olduğumu ortaya çıkaran en 
güzel Ibir delildir. (Bunu bu kürsüde kendi be-
yanlariyle, kendi mevcudiyetleriyle ve izahla-
riyle verdiler, o noktaya geleceğim, o noktaya 
geleceğim. 

Esası bir tarafa (bırakmak suretiyle küçük 
işlerle uğraşmışız. Konuşmalarımızda, Sayın Öz-
güneş diyor ki, Refet Sezgin esası bir tarafa bı
raktı, küçük işlerle uğraştı. 'Tam ters, tam ters. 
Eğer ibu memlekette Yaşar Tunagür'e ve dolayı-
siyle önergedeki şekilde bize itham edilen bölü
cülük meselesi, Kürtçülük meselesi, Önemli de
ğilse nedir önemli olan?... Atatürk aleyhtarlığı 
önemli değil de nedir mühim olan?... Ben Yaşar 
Tunagür'ün 'GİMA daki ticaret 'bilmem nesiyle 
meşgul olmadım. Ben Yaşar Tunagür'ün izin 
işiyle de meşgul olmadım, ithamlar bakımından. 
İthamlar bakımından.. Ben ithamlar bakımından, 
asıl (bu iki konu ile meşgul oldum; (bölücülük ko
nusuyla meşgul oldum. Bu, büyük konuydu, (bü
yük iddia idi; büyük itham idi; bu, büyük ifti
ra idi benim için... 'Ben bununla meşgul oldum. 
Zannediyorum ki, benim yerimde olan her hangi 
bir 'Büyük Millet Meclisi üyesi de (bunlarla 
meşgul olurdu. 

Bunlara ait, Örfi idare Savcılığının âdemi 
takip kararını okudum. Bu iddiaları, Örfi ida
renin mümtaz savcısı veya savcılık müessesesi 
yıkmışsa gerçeği bulmuşsa, bundan vatanper
ver inanlar, bundan gerçek Atatürkçüler, bun
dan Türkiye'nin bütünlüğünü arzu eden herkes 
memnun olur, kanaatime göre... Ben memnunum. 

Ne kadar Atatürk düşmanı varsa, bakanlık
lar tarafından atılan Atatürk düşmanlarını al
mışız!... Hiç kimse, hiçjbir görevli iddia edemez; 
ve bunu söyleyemez hiçbir namuslu görevli. Bu 
kelimeyi de ilâve edeceğim. Tâyini bakanlıktan 
geçen, bakanlık makamına ait bulunan veya ka
rarnameye bağlı olan işlerde - isterseniz bunu 
kusur telâkki ediniz - «Biz ilgililerin dosyaları
nı, mahrem dosyayı ve saireyi Refet Sezgin'e ge
tirdik de, filânın Atatürk düşmanı olduğuna 
dair dosyasında kaydolmasına rağmen, filânın 
nurcu olduğuna dair hakkında mahkeme ilâmı 
olmasına rağmen; dosyasında bulunan bu ilâmı 
dikkate almadan bunun tâyinini yaptı» diye 
kimse diyemez ve böyle bir şey de varit olmadı. 

Diyanet (Gazetesinde, Diyanet Dergisinde, 
kupürlerinde 12 Mart öncesinde Atatürk ismi 
geçmemiş... 'Ben 'bu meseleyi hiç tetkik etmedim. 
Sayın özgüneş tetkik etmiş, her halde doğru
dur. Şüphesiz doğru olmak icabeder. Kendisi 
de söylüyor; «12 Marttan sonra çok uğraştım» 
diyor. «Talimat verdim, emir verdim, yapmadı
lar; ondan sonra kulaklarından tuttum attım.» 
diyor. Ondan sonra da yapmışlar... 

Ben, 16 aylık Devlet Bakanlığım zamanında, 
böyle bir meseleyi inceleme fırsatı bulamadığım 
için, böyle bir yolun misalini de huzurunuzda 
verme imkânsızlığı içer isimdeyim. Ama Sayın 
Özgüneş bulmuş bunu; gereğini yapmış. Kendi
sini tebrik etmek gerekir. 

Abdurrahman Dürre ile ilgili olarak, söyleye 
söyleye, dediler ki... (A. P. sıralarından «yeter» 
sesleri.) 

Yetmez yetmez... «Sayın Suphi Karamanla 
ne zamandan beri Devlet Bakanlığını beraber, 
müştereken ifa ediyorlar?» dediler. Zannediyo
rum konuşmasına bir espri havası vermek için 
bunu söyledi. Ben, bakanlık icra ettiğim beş 
sene zarfında hiç kimse ile bakanlık görevimi 
paylaşmadım. Sayın Suphi Karamanla da pay
laşmadım. O da böyle bir talepte bulunmadı. 
Böyle bir talepte bulunsaydı zaten reddeder
dim. Ben kendisinin o zatı tezkiye ettiğini söy
ledim. Buradan da sordum, «Evet,» dediler. 
«Beyanınızın o kısmı doğrudur,» dediler. Şim
di de beni tekzip etmiyorlar. 12 Marttan sonra 
Örfî idarece tutuklanıp serbest bırakıldıktan 
sonra da bu zat ile, yine önergede imzası bulu
nan bir kısım arkadaşların şu Meclisin koridor-
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larında beraber gezdiğini arkadaşlarım bana 
Söylediler. Sayın özgüneş'in Örfî idarede ver
miş olduğu ifadede de, Abdurrahman Dürre'
nin kendisine gelip gittiğini; sorduğunu, halta 
- eğer hafızam beni aldatmıyorsa, dosyamia var 
ama şimdi yanımda değil, çantamda - Aibdur
rahman Dürre'nin sosyalist olduğunu kendisi
nin söylediğini ve kürtçü olduğu hakkındaki it
hamları Abdurrahman Dürre'nin reddetmiş ol
duğunu ifadesinde söylüyor. 

Muhterem milletvekilleri, geçen celse Sayın 
Öagüneş burada Diyarbakır örfî İdare Kuman
danlığının bana müteallik bir raporunu okudu
lar. İlk defa muttali olduğum bu raporu; Sayın 
Özgüneş'e nasıl intikal ettiğini bilemediğim bil
mem de mümkün bulunmayan örfî İdare Ku
mandanlığının bu raporunu huzurunuzda kısaca 
eleştirmek istiyorum. Bir düşünceyi, bir anlayı
şı ve bir, vatanı anlama halamından üzerinde 
duruyorum. 

Efendim, okudular; raporda aynen şöyle di
yor: 1989 seçimlerine takaddüm eden zamanda 
ben, Doğu bölgesine yaptığım bir gezide Siirt'
te Hakimo'nun babasının köyüne gitmişim veya 
Hakimo'nun köyüne gitmişim. Benim bu gidi
şim de fotoğraflarla tespit edilmiş... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem 
üyeleri Misakı Millî hudutları dahilinde bulu
nan her yere gider; bir Türk vatandaşı, bir Hü
kümet üyesi, bir Milletvekili hsr yere gider. Ha
kimo'nun babasının köyüne de gider, Abdurrah
man Dürre'nin köyüne de gider; Ali Arslaıı'm 
köyüne de gider. Ama huzurunuzda beyan ede
yim: Maateessüf ben, Siirt seyahatimde hiçbir 
köye gitmedim. Yalnız, babamın doğum yeri 
olan Şirvan kazasına bir sabah saat altıda git
tim, oradan Eruh ilçesine geçiyorduk. Şimdi 
Demokratik Partide bulunan parlömanter Zeki 
Çeliker yanımda idi; Sayın Abdurrahman Ka
vak yanımda idi; o tarihte Milletvekili bulunan 
Hüsnü Oran yanımda bulunuyordu, önümüzde, 
yolda bir jip gidiyordu; biz onları geçmek üze
re iken durdular. İçlerinde bir de yaşlı adam 
vard;. «Yahu kimler bunlar?» dedim. Dediler ki, 
«Burada iki tane aile var,» daha doğrusu, o gün 
orada söylenen tâbirle «iki tane aşiret var. Bun
ların arasında husumet var, aile kavgası var. 
Bu aşiretin reisidir; diğeri kaza merkezinde 
oturur. Bunları barıştırır mısınız? Bunlar Dev

let adamlarına, Devlete saygılıdır. Barıştırırsa-
nız isabetli olur. Çünkü mütemadiyen hâdiseler 
çıkıyor; asayişe müessir, asayişi muhil birtakım 
fiiller oluyor. Bunları önlemek için acaba bunu 
yapar mısınız?» dediler. «Memnuniyetle yapa
rım» dedim. Bir Türk olarak da görevim buy
du, bir Hükümet üyesi olarak görevim buydu, 
bir Milletvekili olarak da görevim budur; bir 
insan olarak görevi m budur. 

Gittik. Kaza meydanında; vazifeli vazifesiz; 
resmî, aşikâr bütün görevlilerin önünde, halkın 
önünde, ben iki tarafa sulh olmalarını, barışma
larını, bu husumetten hem şahıslarının hem aile
lerinin., hem kazalarının, hem memleketin za
rar göreceğini, o itibarla bunu bitirmek lâzım-
•geldiğini söyledim ve orada bulunan Eruh Müf
tüsünden de bu istikamette gayrette bulunma
larını rica ettim. Bunu anlayışla karşıladılar; 
öpüştüler ve barıştılar. Bunlar resimlerle tespit 
edildi. Resimler bende de var. İ<şte Hakimo'nun 
babasının köyüne gitme hikâyesi, 1971 tarihin
deki örfî idare raporunun hikâyesi bundan 
iibarettir. Bunu her şart içeririnde, her zaman, 
imkân bulduğum takdirde yapacak bir düşün-
iccımln insanıynm. 

İBir gün Usundan dolayı te'crim edileceği
mi biSsem, yine iki Türk ail'a&Mn barıstırıl-
nıası ve suün olması eğer benim tavassutumu 
gerektiriyorsa, tonu yapmaktan hiçbir za
man fütur etmeyeceğim- Böyle bir meselenin 
/bu kiir&üye nasıl getirildiğini de hayreti} kar-
ijıiladığiimı huısuruınuızda beyan edeceğini. Bu 
bir talihsizliktir he r halde Türkiye'de. 

iSayııı Öngünîş, benim bir galiz beyanım
dan bahsettiler. Doğrudur. Ben burada ne Sa
yın ibraJhiım Elmalı'yı ne de sayın özigürieş'i 
(belirli bir hedef alarak ve o kalsıtla, galiz ol
duğu 'tarafımıdan da kabul edilen o beyanları 
yapmadım; onlar için yapmadım. Bana iftira 
yapıldı. Bu iftirayı yapanlar var; bu iftirayı 
iımal edenler var. Bir de bu iftirayı parlamen
tomun huzuruna getirenler var. Ben; iftiraya 
yapanlara, ta seçiım feölıgeme kadar götlüniip 
yapanlara 'söyledim. Bunu söyledim. Bunu tek
rar ediyorum: Kimler müfteri ise, o beyanları 
ıhrazu-rumuzda tekrar o müfterilere gönderiyio-
rum. MaJhalîine irsal ediyorum onu... O sebep
le, sayın ÖFigüneş müfteriler arasında bulun
madığına göre - kendisi öyle diyor; zaten olb-
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jeklıif . b'en de konulmalında filan filan bunu 
yaptı demiyorum; vaui müfteri kim ise iben 
'bunu onlara söyledim ve bunu bu şekilde söy
ledim, bu kalıtla söyledim, böyle de tekrar edi
yorum. 

Şimdi ıgelelim, kınaca, sayın Elmalı'nın hu
zurunuzda beyan ettiklerine: 

Sayın Elmalı Diyanet isleri Başkanı olma
dan Personel Dairesi 'Başkanı idi. Yani, «Ben 
Ya]ar Tunagür'ün durumunu da bilmiyorum,» 
diyor ya; o dairenin başkam kendisi idi. Sayın 
Albur.boıy g'siarmlş di; bütün personel işlerin
deki iıhtisasından, personeli tanımış olmasından 
diolaıyı... Bıana geldi, Diyanet işleri Balkan 
Muaıymliğine ibrahim Eker'i teklif 'etti. Doğ
ru. Şimdi kendisi burada değdi, bu meselelerle 
de bu seviyede ilgisi yok- Aslında ilgisi var, 
ama sayın Atalb&yli arkadaşım çok iyi birşey 
söylemişti: Mesuliyet alanlar herşeyi heryerde 
söyıcmezbr; j'öyleyem-czler. Ben d!e bazı şeyleri 
'söylemem; söylemeys'oeğim, söylayenıem de... 
Ama, ben İlbraihiim Eker'i kendim kabul etme
dim. Etmem müımkiin değildi. Fakat sayın El
malı'ya «Balbakan bunu istemiyor,» diye hiç 
Iblr bir beyanda bulunmadım. Ben istemediım. 
Sayın Ealbakanla ne Yaşar Tunagür hakkın
da, ne ibraih'irn Eker 'hakkında his bir konuş-
mranrrz olmadı vazifeye getirilme bakiımından. 
IBen reddettim buan. Onun üzerine, Yalşar 
T.unaigürıü düjünürüim dedi. - O gün mü söy
ledi, ifctevkl -iki âic g/ün sonra söyledi, onru bil
mem. - Böylece, o tarihe kadar Yaşar Tuna-
ıgı'dr'ü ben tanınrasdrm; in'h asımı yap'tı, biz de 
imza ettik. 

ULsulöüz falan da değil. Usulsüz olsa Sa
yıştay'a falan gidiıyor, maaş alması mümkün 
değil; talİBİsat alması mümkün değil. Personel 
Dairesi Başkanlığı yapmış. Personel işlerinde
ki b'ilig-isıni de kendi ikrarıyla huzurunuzda 
lorbaiya koıydu burada. 

Sünnîlik alecvilik meselesinde, benim yan
lış beyanda bulun duğuımu söylediler. Hayır, 
ben öyle beyanda bulunmadım. Ben, kendisi
nin bir bsyanat yaptığını, bu beyanat üzerine 
maddesinin basında çıktığını, kendisine sordu
ğumu, bunun üzerine; «işte efendim basınçla, 
söndü, öldü falan olmuş» diye Senato kürsüsün
de, «Ondan aldığım beyana göre de - hatta ken
disine itimat ediyorum dedim; başka yolum da 

yoktu zaten - böyle dedi» çıktım Senato kürsü
sünde beyanatta bulundum. Hafızam beni al
datmıyorsa, benim bu beyanatı yaptığım gün 
S ay m özgüneş de bu konuda Senatoda gündem 
dış1, biı konuşma yaptı benden sonra. 

Diyor ki, «Sayın Bakan 2 Mayıs'ta MİT den 
gelen yazmm işine gelen kısmını okudu.» 

Muhterem üyeler, Sayın Elmalı'ya bunu yakış
tıramadım. Yakıştırmam mümkün değil. Gönlüm 
de razı olmuyor buna, Ama, dikkatsiz mi diyeyim, 
emekliye ayrılmış olmasından dolayı zamanında 
iğbirarından mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyo
rum. Ben, Millet Meclisi Tutanaklarından ay
nen okudum. Burada ne varsa onu okudum. Be
nim elimde başka bir şey yok, ben buradakini 
aynen okudum. Başkası olsa idi onu da okur
dum. Zabıtlarda, böyle geçti. 

Şimdi bakınız sayın İbrahim Elmalı'nın dik
katine, sayın ibrahim Elmalı'nın bir tarihte iş
gal etmiş bulunduğu vazifesinin kutsiliğine 
rağmen böyle bir şeyi beyan etmesine bakınız 
ve hüküm, veriniz., öyle diyor, «işine geleni oku
du.» «Ben bütün işi takibedemem» diyor. Siz 
tabii bütün işi takibedemezsiniz. Ama, siz gayet 
önemli işleri takibetmeye mecbursunuz. Hele 
size Hükümetten, mensubolduğunuz bakandan 
«zata mahsus» ve «gizli» olarak gelen yazıları 
takibetmeye mecbursunuz. 

Sonra, Tunus seyahatinden bahisle, «Efen
dim, vekille Yaşar Tunagür Şam ve Kahireyi de 
dahil ettiler» dediler. Bunu da yakıştıramadım 
sayın Elmalı'ya. Ben dahil etmedim. Bana : 
«Tunus seyahatimden avdetimde kahire'ye 
ve Şam'a da uğramak istiyorum özel 
olarak. Müsaade eder misiniz?» dediler, gidiniz 
dedim. Gerçek te budur. Bunu çok konuştuk, 
zabıtlarda da var. O zaman basında da çıktı. 
Ha, Sefirimize gelince; burada tespit ettik, sa
yın Elmalı diyor ki, benimle konuşmasında; 
«Efendim, böyle şey olur mu? Vekil bana diyor 
ki, Tunusa gitiğiniz zaman dış temsilcilerimizle 
irtibatlı olarak konuşmalarınızı idare ediniz. 
Ben Diyanet işleri Başkanıyım, dilediğim şekil
de konuşurum.» Ben bunu tespit ettikten sonra, 
ben buna elbette mani olurum. Ben kendisine 
dedim ki, «Sayın Başkan, dilini bilmediğiniz, 
size yabancı olan bir yere gidiyorsunuz, mese
lelerini de bilmiyorsunuz. Orada dış temsilcile-
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rimizle birlikte işleri tezekkür ederek hareket 
edeceğiniz tabiidir» dedim. Bu onun hoşuna git
memiş. 

İBRAHİM ELMALI (İstanbul Millet vekili) 
•»- Elçiyle.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Elma
lı, biraz dinlemeye alışınız. Bakın ben sizi sabır
la dinledim, siz de dinleyiniz. Zaten dinlemeyi 
öğrense idiniz, dinlemeyi başarsaydımz o hadi
seler olmazdı.. 

Bunun üzerine tedbir düşündüm. Resmî se
yahati için şifreli talimat verdim. Hariciye Ve
kilinden rica ettim, yazı yazdım ve talimat ver
dim.. Dış temsilcilerimizle irtibatlı olarak konuş
maları, meseleleri idare etsinler diye talimat 
verdim, diğerini de iptal etim. «Efendim, bun
da meseleler varmış; Yaşar Tunagür bir takım 
işler planlıyacakmış. Onun için özel seyahati, 
Şam'ı, Kahire'yi işi uzatmıyalım diye ilâve et
mişiz.» Bakınız ne kadar mantık hatası var. 

Ben, birtakım tayin tasarruflarını, birtakım 
uygulamaları yapmak için bir plan hazırlıyo
rum, uzun bir seyahate göndermek istiyorum, 
ondan sonra da bunu iptal ediyorum. Niye? Ben 
bunu yapmak istedikten sonra, bu niyet içinde 
olduktan sonra, sizi bir süre daha fazla bırakı
rım ki, bunu icra edeyim. İptal etmiş olmam va
kıası, iddianızı küllüyen ortadan kaldırır. Kal
dı ki, Burada huzurunuzda ben başka türlü söy-
liyemiyorum; her halde unutmuş olmalı. Ben 
onur. vekilliğini, yaptım, o Diyanet işleri Başka
nı idi. Rahatça benim için «yalan söylüyor» di
ye yerinden söyledi. Ama, ben bunu söyliye-
miyorum, reva görmüyorum. 

Çünkü bizim gerçeikten din adamlarına say
gımız var, gerçek din adamlarına saygımız var. 

Burada zabıtlarda var; Mehmet Alitmsoy'-
un gensoru önergesinde aynen, kendisinin de 
imzası bulunan yazısı var, Diyanetin dosyala
rında. Diyor ki, «Gaybubetim sırasında bana 
muavinim Yaşar Tunagür vekâlet edecektir.» 
Hakkı hıyarını kullanıyor, muavini Yaşar Tu-
nagör'ü vekil bırakıyor. Ondan sonraki madde
de de diyor ki, «Bütün tayin, nakil bilmem ne 
muameleleri de diğer muavinim Cemalettin Kap
lan 'tarafından yapılacak, onlar tarafından imza 
edilecektir» yerine kimi muavin bırakıyor? Ya
şar Tunagür'ü, İtimadı olmayan Yaşar Tuna
gür'ü bırakıyor. Ne zaruret vardı? Herhangi bi
rini bırakabilirdiniz, kimse de size bir şey sor

mazdı. Bu belge resmen elde. Bir taraftan, Diya
net işleri Başkanına Yaşar Tunagür vekalet 
edecek, «vekiller asiller gibi hareket eder» kai
desine rağmen, Yaşar Tunagür bir takım mua
meleleri yapmaktan menedilmiş olacak bu. sıra
da. Bu mümkün değildir hukuken. 

İBRAHİM ELMALI (İstanbul) — Tahrif 
etmeyin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Size teessüf 
ederim. Tahrif eden, tağşiş eden, bu memleketi 
bir tarihte sergerdelerin devlette, layik cumhuri
yete isyanına sebep olan siz, «tahrif etme» diye 
bir iddiada bulunamazsınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Sergerde sizsiniz. Edepsiz. 

BAŞKAN — Sayın Hüsyin Abbas, sayın Sez
gin, sayın Elmalı... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Edepsiz sizin 
babanızdır. Edepsizoğlu edepsiz. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin bir dakika. Sayın 
Abbas.... 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Sensin. Bu memleketin evladına sergerde diye
mezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi. Tamam mı? Bu bir. Bu
rada konuşmanın bir adabı, şekli var. Lütfen 
riayetkar olunuz. Evvelâ beni dinleyiniz. Rica 
ediyorum, çok rica ediyorum bir dakika. 

Sayın Elmalı, siz de şikâyetçi oluyorsunuz. 
Konuştuğunuz sırada müdahale oldumu bir kere 
konuşmanın seyri bozuluyor. O bakımdan, biraz 
evvel sizi burada konuşturmak için epey gay
ret sarf ettim, müdahaleleri önlemek istedim. 
Şimdi, bizzat şikâyetçi olduğumuz konuda ken
dimiz aynı şikâyeti icra edersek, o zaman daha 
evvelki beyan yersiz olmuş olur. Onun için lült-
fetdin, hiç müdahalede bulunmayın. 

SAMİ ARSLAN (Denizli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir cümlesi var.. 

BAŞKAN — Bir dakika kardeşim, oturun 
rica ederim. Ben size söz vermedim ki... 

— Sayın Abbas, ikisi arasında bir şey cere
yan ederken sizin üçüncü şahıs olarak ortaya 
çıkıp müdahalede bulunmanız daha çok yersiz
dir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) -~ 
Millete «sergerde» diyor. 
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BAŞKAN — Efendim oturunuz, işte, önde 
arkadaşınızla konuşurken Sayın Elmalı'nın 
yaptığı müdahalenin yersiz olduğunu usulen 
kendisine söyleseniz çok daha büyük hizmette 
bulunursunuz, Bana da yardımcı olursunuz. 

SAMİ ARSLAN (Denizli Milletvekili) — O 
cümlesini açılayınız. 

BAŞKAN — iSayın Arslan, siz de lütfen otu
runuz yerinize; dinleyiniz, müdahalede bulun
mayınız. iSayın Sezgin, siz de her müdahaleyi 
mutlaka dinleyip cevaplandırmayınız, konuş
manıza devam ediniz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben millete 
sergerde demedim, öyle hareket edenlere söy
ledim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, o cümleyi izah etmesi lâzım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sami Ars-
lan'm da arzusuyle bir şey izah edilmez bu 
Mecliste. Anlayanlar anlar, bilen biliyor zaten. 

Şimdi, buradan noterdeki evrak meselesine 
geliyorum ve maruzatımı da bitirmek üzere
yim; 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamda ifa
de ettim; Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili birta
kım vahim suçların işlendiği iddia olunuyor, 
birtakım evraklar tanzim ediliyor; Hükümet 
âzası olarak, bu meselenin mesul vekili olarak 
Diyanetten bilgi istiyorum, Teftiş Heyeti Baş
kanından bilgi istiyorum, hiçbiri bilgi vermiyor. 
Müfettişlerden istiyorum, bilgi vermiyorlar ve 
nihayet evrakın noterde olduğu söyleniyor, bir 
türlü görünmüyor. Ben tedbir alma durumun
da olabilirim, mesul olabilirim, memleketin 
önemli bir meselesini ihmal etmemek için bu 
işin üzerine eğilmem lâzım. Noter Zihni Kal-
maz'a sordum, gördüm, bana bilgi verdi. Mese
lenin söyledikleri gibi olmadığını da anladım. 
Ama, burada benim Adalet, Bakanına söyleyip, 
Adalet Bakanının telefon ettiği şeklindeki iddia 
hilafı hakikattir. Zamanın Adalet Bakanı Sa
yın Dlnçer de buradadırlar. Ben Adalet Bakanı 
Sayın Dinçer'den böyle bir talepte bulunmadım. 
Ben bulunmadığıma göre, onun da böyle bir te
lefon yapması her halde mümkün değildir İca-
bederse kendisi bunu açıklayabilir. 

HASAN DİNÇER (Afyonkarahisar Millet
vekili) — Telefon etme hilafı hakikattir. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri ve sayın senatörler; size, Sayın 
Altmsoy'un gensoru önergesi sırasında o tarih
te C. H. P. sözcüsünün beyanını kısaca, taallûk 
ettiği kısmı itibariyle okuyacağım : 

«7 . 12 . 1966 tarihli Millet Meclisi Tuta
nak Dergisi 15 nci Birleşim. &ayfa 402. 

«Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. nin bu 
konudaki kesin görüşü şudur : Elmalı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı vazifesini, lâyik genel idare 
içerisindeki vasıflariyle mütalâa edebilmiş bir 
kimse değildir. Bütün tasarruflar bu zatın, Di
yanet işleri Teşkilâtını babı meşihat kabilse 
hattâ bir nevi maskeli şeyhülislâmlık haline ge
tirmekten İbaret idi. Elmalı, böyle bir zat, bu 
vazifeye getirilmekle hata edilmiştir. Hüküme
tin bu hatası zamanında C. H. P. tarafından ge
reği veçhile tenkit mevzuu yapılmıştır. Yalnız 
demokratik nizam içinde C. H. P. grubu ona 
inanır ki, bir hatadan dönüldüğü zaman eğer o 
hatadan dönüş, Atatürk'ün, Cumhuriyet Ana
yasasının gösterdiği istikamette ise, o hatadan 
dönmüş olanlara samimiyet muhasebesi yapma
ya kalkışmadan, C. H. P. gibi bir partiye düşen 
ilk vazife, onların'velev eksik olsun, velev kifa
yetsiz olsun, velev hattâ samimiyeti münakaşa 
edilsin, o hareketi desteklemektir. C. H. P. Gru
bu Elmalı'nın vazifesinden almışını tasvibet-
mektedir. Bu itibarla C. H. P. Grubunun gen
soru önergesinin bu kısmına iştirak etmesi söz 
konusu olamayacaktır.» 

Bu hususu; her halde o tarihte bu konuşma -
lan dinleyememiş bulunan ve o tarihte Mecliste 
bulunmayan sayın milletvekilleri ve bizzarur 
Cumhuriyet Senatosunda oldukları için buna 
muttali bulunmayan sayın senatörlerin de biraz 
önceki düşüncelerini bir daha gözden geçirme 
bakımından, bir muhasebeye tabi tutmaları ba
kımından arz ediyorum. 

Muhterem üyeler, bu mesele enine boyuna 
konuşuldu. Biz de ölçüleri içerisinde önergenin 
maksadını da dile getirmek suretiyle düşünce
lerimizi arz ettik. 

Önergenin maksadı hakkında İSayın özgüneş 
bugün bazı mütalâalar ileri sürdüler. Sayın öz
güneş'in; önergenin verilişindeki maksadı, be
yan ettiği maksadı sureti katiyede paylaşmıyo
rum. Benim geçen oturumda arz ettiğim mak
sat ile bu önergenin verildiği hakkındaki kana
atimi muhafaza ediyorum. Bu kanaatimi değiş-
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tirmek isterdim. Ama, İSayın özgüneş bu kanaa
timi değiştirici hiçbir beyanda ve hiçbir ciddî 
delil ortaya koyamamıştır. 

Türkiye'nin bütünlüğünü, Atatürk Türkiye'
sinde gericiliğe, teokratik devlet nizamına im
kân bulunmadığını, böyle düşünenlerin tarihin 
akışına ters düşeceklerini ve Türk Milletinin, 
bu kabîl düşüncelileri hiçbir zaman tasvibetmi-
yeceğini, Adalet Partisine mensubolarak da bu 
düşüncede bulunduğumuzu, bunun karşısındaki 
davranışları ret ve tel'in ettiğimiz'i bir kere da
ha huzurunuzda ifade eder, saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Atabeyli 
buyurunuz. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — İSayın Başkan, muhterem üyeler; 

Yıllardır münakaşası gazetelerde ve Yüce 
Heyetlerinizde yapılan konunun öyle zannedi
yorum ki, artık son müzakere ve münakaşala
rını yapıyoruz. 

Tespit etmiş olacağınızı zannediyorum ki, 
iddialar ortaya atıldığı günlerde iddia sahibi
nin ve sonra sahiplerinin tutumlariyle, bun
dan evvelki celsede ve bilhassa bu celsede cere
yan eden müzakerelerde, iddia sahiplerinin söz
cüsünün tutumunu tespit etmiş olasınız. 

Bir' büyük iddiadan, bir büyük iddialar gru
bundan, tecavüzlere varan iddialar grubundan 
müdafaaya geçmiş bir durumu her halde ben
deniz gibi sizler de tespit ettiniz. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için mese
lelerin detayına girmeden, temas edemediğim 
bazı konulara temas edecek ve huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Sayın Sezgin'in tespit ettiği gibi, bölücü
lük iddialarının Adalet Partisi üzerinden kal
dırılmasına, bu celsede Sayın özgüneş bir öl
çüde itina gösterdi. Sayın özgüneş'in malum 
olan manevra kabiliyeti içerisinde bunu bende
niz samimî olarak değerlendirmiyorum. Bu, bir 
ricatın ifadesidir; bu, gerçeklerin karşısında 
hakikati bizzarur tespit etmenin bir neticesi
dir. (A, P. sıralarından alkışlar.) 

Ne garip serencâmdır ki, 105 sayılı Kanunu 
çıkarıp, 19 vilâyette tatbik eden ve bir kısım 
masum vatandaşları sorgusuz sualsiz kamplar
da, hapishanelerde bekleten; sonra bu vatan
daşların tamamının ağırceza mahkemelerinde 

davalarının beraat ile sonuçlandığı bir dönemin 
sorumluları, Türkiye'yi, Adalet Partisinin şah
sında bölücülükle itham etmek gibi bir ka
naatin içine girebiliyorlar; şayanı hayrettir... 
(A. P, sıralarından alkışlar.) 

Senatoda bir kere, o zaman mesuliyet tekab-
bül ettiğim için, Sayın özgüneş; «Bazı açıkla
malarda bulunacağım, gizli celse istiyorum». 
talebinde bulunmuştu. Arz ettiğim gibi, mesu
liyet tekabbül ettiğimiz için, belki bilmediğimiz 
hususlar vardır, Devletin emniyeti ile alâkalı 
noktalar vardır, binaenaleyh bu gizli celseyi ka
bul edelim ve bu görüşmeyi yapalım diye biz 
de muvafakat ettik. 

Geçen celsede aynı görüşleri yine burada 
tekrar ettiler; !«Bir gizli celse yaparsanız bazı 
hususları açıklayacağım.» buyurdular. Bu talebi 
şimdi kesinlikle reddediyorum; har şeyimiz 
açıktır, her şeyimizin hesabını Yüce Heyetini
zin huzurunda ve milletin huzurunda vermek 
iktidarına ve alın açıklığına sahibiz. 

Binaenaleyh, burada kendi görüşmelerine 
mahsus bir değer atfetmenin çabaları içerisin
de söylenmiş bu sözü, hiçbir surette kabul ede
meyiz. Biz Türk Vatanını tam ve bütün olarak 
kabul ettik, bir sınır taşından öbür sınır taşı
na kadar ve ilk defa Adalet Partisi Hükümetle
rinin programlarında 27 madde halinde Doğu 
kalkınması ele alınmıştır. Bunun altında, bu 
kalkınma plânının, programının altında Türk 
vatanını bütünleştirme projesi yatar. Her tara
fını bir yapma, her tarafını ümran etme proje
si yatar. Böyle bir teşekkülün bölücülükle itha
mına kimse inanmaz, herkes gülre. Bizim lüga-
tımızda tefrika yoktur, bizim lügatımızda sür
gün yoktur; biz vatanımızın her köşesine eli
mizde defne dalı ile gittik. 

Değer arkadaşlarım, tekrar olmasın diye 
ifade etmiyorum; izmir Müftüsünün durumun
dan geçen celse yine bahsettiler. Sırf kullan
mış oldukları tâbir dolayısiyle dokunmak mec
buriyetinde kalıyorum. Eğer niteliği olmayan 
bir kimseyi teklif edermişsek, genel sekreter
likten geçmezmiş, binaenaleyh biz bu teklifi 
yaparken Yüksek islâm Enstitüsü ve Hukuk 
Fakültesi mezunu tâbirini kullanmışız.. 

Biz şimdiye kadar yetkilerimizi Anayasa
dan aldık ve kimse ile de paylaşmadık, paylaş
mayız da. Müktesep haklar, 633 sayılı Kanunda 
saklı kılınmıştır. Bugün ilkokul mezunu müftü 
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vardır ve bunu bir yerden diğer bir yere aldı
ğınız zaman gene üçlü kararname ile almanız 
gerekir; buna Riyaseticumhur Genel Sekreter
liği de karışmaz. Hükümetin tasarrufudur, gön
derirsiniz, bu iş tamamlanır biter. Biz icraatı
mızı hep böyle yaptık. 

Kaldı ki, o kararname ile izmir'den alman 
müftü de ilkokul mezunudur, izmir'de ilkokul 
mezunu müftüyü Afyon'a aldık, imam - Hatip 
Okulu ikinci devre mezunu müftüyü de keza 
izmir'e verdik. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum; 
bunu, örfî idare savcılığının zabıtlarından fo
tokopi olarak elime geçtiği için ifade etmek 
istiyorum; İmroz müftüsünün vermiş olduğu bir 
rapordan bahse diliyordu, biz bu raporu jurnal 
olarak nitelendirmiştik. İmroz müftüsü, orada 
verdiği ifadede; «Ben bu raporu Riyaseticum
hur Genel Sekreterinin emriyle tanzim ettim.» 
diyor. 

İmroz müftüsünün şahsiyetini bildiğim için, 
1 Genel Sekretere izafe ettiği bu beyanı da haki
kat kabul etmiyorum. Aksi takdirde, bu hu
sus (hakikat kabul edildiği takdirde Devletin 
çarkı kopmuş, Devletin zemlbereği kopmuş de
mektir. Bunu hiçbir surette hiçbir yetkili ve 
mesuliyet taşımış kimseler kabul edemezler. 

Abdürrahman Dürre hadisesi açıklığına, ge
nişliğine konuşuldu. Yalnız ben bir nokta üze
ninde durmayı unutmuşum, onu arz edeceğim. 

Abdürrahman Dürre, bundan belki 15 gün 
evveline kadar, belki 20 gün evveline kadar 
Diyanet İşlerinde memur idi, vazifesinden de 
alınmamıştı. İfade ettim; Sayın özgüneş gide
ceğine yakın ibu zatı yerinden aldı, götürdü. Ye
rinden alınması haklı mı, haksız mı, üzerinde 
durmuyorum; haklıdır da. O da gitti Danış-
taydan karar aldı geldi, yerine oturdu. Yalnız 
bu kararı almadan önce, yine aynı Devlet Ba
kanının yönetiminde bulunan Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne, Abdürrahman Dürre müracaat 
ediyor diyor ki: «Bendeniz iyi arapça bilirim, 
beni mütercim olarak alınız». Orası da imtihan 
ediyor, imtihanı kazanıyor, sicilini getirdiği za
man Vakıflar Müdürü, «Ben seni almıyorum.» 
diye :lade o diyor. 

Abdürraihman Dürre'de ne cesaret var ki, 
kendisi ile dert senedir, altı senedir uğraşan 
bir insanın yönetiminde bulunan bir Vakıflar 

Genel Müdürlüğüne müracaat ediyor? Bunu, 
bundan önceki celselerde cereyan etmiş mü
zakerelerin ışığı altında Yüce Heyetinizin de
ğerlendireceğinden eminim. 

Evvelki birleşimde mevzuubahis edilip te 
benim buradan cevaplandırmayı unuttuğum 
bir husus ta; Yaşar Tunagür'ün hac mevsimin
de Rabıtatül Âlemül İslâmi Cemiyetinden 2 000 
dolar para aldığı ve bunun İçişleri Bakanlığı 
dosyalarında mevcut bulunduğu hususudur. 

Dikkat buyurdunuzsa, bu kadar büyük bir 
iddia, Sayın Ekinci tarafından tahlil edilmiş bu
lunan örfi İdare Savcılığının iddianamesinde de 
mevcut değil. Bu kadar büyük iddia niye mev
cut değil acaba?.. Bu iddia aslında oraya da gel
miş, savcı; «Bunun aslını getirin de görelim.» 
demiş. Eldeki bir fotokopi, ufak bir kâğıt, üze
rinde de birtakım isimler yazılı, eski türkçe ile. 
'Savcı bunun asîmi istemiş; esas yok. Esası gel
meyince de savcı; «Ben buna iltifat edemem.» 
demiş. Sonra ikinci bir nüsha daıha getiriyorlar; 
orada sanık itirazda bulunuyor ve diyorki; «SShm-
di Arabistan'ın resmî parası «Riyal» dir. Bize 
orada para verseler, bir para alsak bize Riyal 
olarak verirler, niye dolar versinler?..» 

İkinci kere bir fotokopi geldiği zaman; 2 000 
dolar, karşısında eşit 4 000 Riyal yazıyor. Ta
biî bunun üzerine Örfi İdare savcılığı kaldı
rıp atıvermiş bunu ve dosyaya dahi sokmamış 
almamıştır. 

Değerli üyeler, İzzet Yeşilbaş meselesi, as
lında üzerinde durulmayacak bir mesele değil
dir. Eğer mücerret, şu müzakereler cereyan 
ettiği sırada ortaya çıksaydı belki o kadar üze
rinde durulmazdı. Ama, geçen celselerde de arz 
ettim, daha İzzet Yeşilbaş bir ifade vermeden, 
Sayın özgüneş Senato kürsüsünden bu ifadenin 
hemen aynını tekrar etmiştir. Ama, Senato tah
kikat Komisyonunun dosyasında bu ifade zab
tı mevcut değil. Demek ki o zaman bu ifade zab
tı elde olsaydı götürüp verecekti; bundan hiç 
şüphe var mı?., özgüneş gibi müdekkik gö
rünmeyi seven bir kişinin bu delili kaçırması 
mümkün değildi. Orada o kadar tef erruata ini
yordu ki, işte falan yerde, hatırımda kaldığına 
göre Tatvan'dan otomobile bindi, Yaşar Tuna-
gür şoförün sağında oturdu, diyor. Sanki şo
förün solunda oturacak yer varmış gibi.. Yani 
buraya kadar, bu teferruata kadar iniyor, ama 
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ortada zabıt yok, yani ifade zabtı yok. Zabıt I 
ne zaman çıkıyor? 12 Mart'ı müteakip Saym 
özgüneş Bakan olduktan sonra. 

«Efendim ben mezarlıkta kendisiyle tanış
tım, gördüm, orada benim yanıma geldi, bazı 
şeyler söyledi..» diyor. 

(Devletin muayyen mevkilerine gelmiş olan, 
kişiler muayyen hareketleri herkes gibi serbest 
yapamazlar. Devletin Bakanları mezarlıkta mü
lakat yapamazlar, olmaz böyle şey. Ve bunları 
gelip bu kürsüde, müdafaa sadedinde söyleye
mezler. Nitekim sonra bu mezarlık imamı, süf
li menfaatleri için mezar satabilecek ve ondan 
rüşvet alabilecek kadar alçalmıştır. 

Ben geçen konuşmamda bir terazi koydum 
önünüze; terazinin bir gözünde Cumhuriyet 
Hükümetinin iBakanı ve onun yanında bir ya
lancı şaihit.. Bu celsede yeni bir unsur koyuyo
ruz, bu yalancı şahit başka suçlardan dolayı 
tevkif edilmiş. Şimdi terazi ibreyi kıracak şe
kilde aşağı vurmuştur. Bunun izahı v.s. de artık 
yoktur. 

Şu dosyanın içerisinde, Atatürk hakaretiyle 
iliham edilebilecek her (hangi bir delilin, vesi- ! 
kanın mevoudolduğu kanaatini taşıyamıyorum, 
özür dilerim. Ama, burada yine Atatürk'ün ismi 
arkasına gizlenmek suretiyle kendilerini bir mil
lî mücaıhit ilân etmenin gayret ve hevesine 
düştüler; «Atatürk'ün muhterem validelerine 
hakaret edilmiştir.» dediler. Kim etmiş?.. Bunu 
söylemiyor. Rıza Nur hatıratını neşretmiş, ora
da bunlar varmış Peki ne yapmışız? Zamanı
mızda kitabı toplatmışız. Kem söz sahibine ait
tir. I 

Biz bu büyük ismin arkasına sığınarak ken
dimizi savunmak istemiyoruz. Bizim savunma 
silâhlarımız bunlar değil. Atatürk'ün gösterdiği 
yol, bizim hedefimizdir. Kalkınmış Türkiye, bü
yük Türkiye, müreffeh Türkiye... Biz bu dâva
nın peşinde gidiyoruz. Kendimizi savunmak için 
onun ismini kullanmak gereğini de hiçbir zaman I 
duymuyoruz. 

Dört yıl, Diyanet İşleri Başkanlığı dâhil, yö
nettiğim dairelerin hiçbirisinde partizanlık ya
pılmamıştır. Gayet dikkatli ve gayet itinalı bir 
Devlet yönetimi yürütülmüştür. Bizi bir vesika 
ile itham etmek isteyen ıSaym Özgüneş'e burada 
aynı vesika ile şimdi ben cevap vereceğim : | 
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Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ile Bilecik 
Müftülük Şefi İsmail Hakkı Dut'un alınması 
meselesi doğrudan doğruya getirildi. Yaşar 
Tunagür'ün üzerine yıkıldı. 

Değerli arkadaşlarım, şikâyetler bana geldi; 
Bilecik Müftüsünden ve Müftülük Şefi İsmail 
Hakkı Dut'tan. Derhal Diyanet İşleri Başkanlı
ğına talimat verdim, müfettiş gönderiniz, tah
kik ediniz, dedim, Müfettişler gitti, tahkikat de
vam ederken Adalet Partisi ilçe idare Kurulu 
üyelerinden birisi, «Efendim, müfettişler bura
ya geldi. Tahkikatlarını bitirdiler. Bu adamlar 
hâlâ buradan alınmıyor. Yaşar Tunagür bu 
adamlardan rüşvet aldığı için, şunu aldığı, bunu 
aldığı için bunların tâyinine mani oluyor » İlçe 
idare Kurulunun bir üyesi bana bunu yazarken, 
Adalet Partisinin il idare Kurulu ve ilçe İdare 
Kurulu müşterek karar ile ve altında da isim
leri bulunarak bana müracaat ediyorlar, diyor
lar ki; «Bilecik Müftüsü ve Müftülük Şefi, bu
rada imam - Hatip okulunun yapılmasında ve 
vatandaşa hizmette iyi vazifeler görmüştür. Bi
naenaleyh, yapılan şikâyetler haksızdır. Bunla
rın yerinden alınmasını sureti katiyede biz iste
miyoruz.» bunu bana yazıyorlar. 

Tahkikat devam ederken, tarih 29.3.1969; 
bunun üzerine konuyu valiye açtım, rahmetli 
bir generaldir, Senatoda da bunu arz etmiştim. 
«Vali Bey, müftünüz hakkında bu şekilde şikâ
yetler var, idare âmiri olarak sizin kanaatiniz 
nedir?» dedim. «Ben müftü ile çalışırım, müftü 
iyi bir zattır. Bazı şikâyetler vardır; fakat bu 
şikâyetler müftünün, müftülük yapabilecek ni
telikte olmadığını da göstermez.» dedi. Bana 
valinin vermiş olduğu telefon cevabı budur. Ta
biî müfettişleri bir yere gönderdiğimiz zaman, 
tahsisattan tasarruf etmek için, civarında başka 
teftiş edilecek yerler varsa, onları da beraber 
teftiş ettiriyoruz Müfettişler bu tahkikatlarını 
ikmal ettiler geldiler; şikâyetlerinin ağırlığını 
göz önüne alarak, tahkikat neticelerini ve dos
yayı istettim; ben de tetkik ettim, valiyi tekrar 
aradım ve kanaatiniz yanlıştır, dedim. Müfettiş
lerin vermiş olduğu rapor, beni tatmin etmiştir. 
Gayet ince bazı noktalar tespit etmişler. Bu ni
telikteki kimseleri,, ben değil vilâyetimizde, baş
ka vilâyetlerde dahi müftü olarak istihdam et
mem. Ve Bilecik Müftüsünü Adalet Partisinin 
il ve ilçe kurullarının bana resmî müracaatları
na,, valisinin tezkiyesine rağmen, üzerinden 
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müftülük görevini alarak başka bir vilâyete 
vaiz, Müftülük Şefini de başka bir kazaya me
mur olarak tayin ettim. Bunu bana bir partizan 
tasarruf olarak itham edeceksiniz, yöneltecek
siniz ve bu işte Yaşar Tunagür'ün rüşvet aldı
ğını iddia edeceksiniz... Eğer mesele bir vatan
daşın, bir memurun bulvar gazetelerine kadar 
düşmüş, aile mahrumiyetine taallûk etmiş olma
sa idi, huzurunuzda bu meseleyi belki münaka
şa dahi etmeyecektim. 

Bu mektup, yani ilçe idare kurulu üyesinin 
yazısı üzerine, şu şu şu iddialar vardır sizin hak
kınızda, nedir bunlar, dedim. «Bana iki gün mü
saade ediniz, cevabını getireyim.» dedi. Şimdi 
getirdiği cevabı sizlere arz ediyorum : 

«Sayın Yaşar Tunagür. 
Diyanet işleri Başkan Muavini. 

Ankara 

Tarım kooperatiflerinin teftiş ve murakabesi 
ile meşgul olduğum eski yıllardan tanıdığım ve 
sonradan kızını yeğenime almak suretiyle de ak
raba olduğum, Bilecik Osmaneli ilçesinin halen 
Kooperatif Müdürü bulunan Arif Yılmaz'm ge
çen yıl kurbanlık koyunun yiğitlerinden alıp, 
gönderilmesi üzerinde bir teklif gelmesi üzerine, 
o günlerde tesadüf ettiğim ve Bilecik Müftülük 
Şefi bulunan ve Arif Yılmaz'm akrabası 
olan ismail Hakkı Dut'a, - bizim aldığımz - 250 
lira teslim ederek Kooperatif Müdürü akrabam 
Arif Yılmaz'a göndermiş ve oradan da elbirliği 
ederek, bayram arefesinde Ankara'ya işi için 
gelmekte olan Ulupmar köyünden Ahmet Ya
nar adında biri ile küçük bir kuzu şahsıma kur
ban aref esi gönderilmiştir. 

Yine yazınızda bahis konusu olan hizmetçi 
kadın işi de, eşimle birlikte...» Çünkü, «Bu ka
dına sarkıntılık ettiği tahkikat dosyasında ya
zılıdır, bunun beyanını okuyunuz.» demişti o 
zaman bana özgüneş, «Sizde yoksa, bende var» 
demişti, bende yoktu o zaman hakikaten. E, o 
itham kürsüye getirilince, gayet tabiî biz me
murumuz olarak bunu araştırmak ve müdafaası 
gerekiyorsa gayet tabiî müdafaasını yapmak lü
zumunu, zaruretini ve namusluluğunu göster
mek mecburiyetindeydik. 

«... Sayın Arif Yılmaz'dan ve Bilecik'te vazi
feli olan, yine onların akrabası bulunan İsmail 
Hakkı Dut'tan mütemadi ricalarımı? olurdu. 
Nihayet, 1968 yılının son aylarında köylerinden 

birinde ehli namus bir kadının bulunabileceği 
anlaşılması üzerine, Bilecik'e kadar gidilmiş ve 
oradan tedarik edilen bir vasıta ile sayın müf
tümüz Ahmet Şentürk'ün de ...«dikkatinizi çe
kerim demişim,» ... iştirakini temin ederek, adı
nı dahi bilmediğim bir köye gidilmiş ve bulu
nan kadını ve babasını dahi alarak yine Bile
cik yolu ile Ankara'ya getirilmiş ise de, sonra
dan kalb rahatsızlığına müptelâ olduğu anlaşı
lan mezkûr aile, köyüne kısa bir zaman sonra 
iade edilmiştir.» işte demişiz, Yaşar Tunagür'e 
önerge sahibinin yakıştırdığı kadın hikâyesi. 

Yine mektuptan devam ediyorum : 
«Turşu veya buna mümasil peynir gibi gıda 

maddelerine gelince, bu mevzuda benim ilgim 
yoktur. iSadece Bayır köyünden tanımadığım 
bir vatandaş tarafından satılmak üzere toptan
cı halde 14 numaralı yazıhaneye 6 teneke turşu 
geldiğini ve ihtiyacınız olursa, 20 lira karşılı
ğında alabileceğim, mezkûr halde yazıhane ta
rafından banka ile olan münasebetleri dolayı-
siyle teklif yapılmış ve fakat ihtiyaç duymadı
ğımdan satınalınmamıştır. Durum böyle olmak
la beraber, bu mevzuların sayın şahsınızla ilgi 
ve alâkası yoktur. Nihayet paramız karşılığında 
akrabalık ve dostluk vesilesiyle ISöğüt ilçesinde 
yapılmakta olduğunu öğrendiğim mermer taş
tan mamul bir avizeyi görüp beğendim ve aldır
dım ve halen evimde kullanmaktayım. Yine tek
rar edeyim ki, bundan ne sizin, ne de Bilecik 
Müftüsünün ve keza şefinin bir surette paramla 
yapılmış küçük bir aracılıktan başka bir ilgisi 
yoktur ve sorunuz dahi hayret uyandırmıştır.» 
Ve böylece devam ediyor... Bu, iş Bankasında 
vazifeli bir memurun mektubu ve hâdisenin esa
sı. Bunun üzerine, şu muvacehede, «siz dava 
hakkınızı kullanabilirsiniz, Yaşar Bey.» dedim. 
«Alın, bu dava hakkınızı siz kullanınız, size te-
rettübediyor artık. Çünkü, dosyada kinler, iğ
birarlar, her şey konuşur. Maharet, bunların 
içerisinden hakikate, gerçeği arayıp çıkarmak
tır. Ama, şahsi dava hakkınızda olmuştur, bu
yurun siz dava «derseniz edin» dedim, «iki din 
adamının arasında dava tahaddüsü, birbirine 
düşmüş olması mesleğimize zarar verir, şahsımı
za zarar verir, ben bunu dava etmem.» dedi. 
«O zaman da sen bilirsin» dedim. Şimdi bu, bul
var gazetelerinde bir aile reisini en hassas nok
tasından muazzep edecek şekilde neşredilmiştir. 
Bir süflî mücadele için revayı hak mıdır bu? 
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'Senatodaki müzakereler sırasında Mirkelâm-
oğlu; «iSayın Bakanımız şimdi senatör olmaktan 
daJha (başka bir şeydir, bir Bakandır ve kendi 
görev sahasının içinde yuvarlanan bu şebeke 
hakkında, göreve geldiği günden (bugüne ka
dar ne yapmıştır ya da ne yapmak kararında
dır?» İBakanın verdiği cevap, tarih 27 . 4 . 1971; 
aşağı - yukarı bir yıl fönce. 

Yine malûm üslûbu ile İstiklâl iSavaşından 
vesairede, Altaylardan Viyana kapılarına ka
dar nutuklar var; «Tıpkı o zaman küçük 'bir 
azınlığın ihanet içinde bulunması gibi...» hal
buki, «gayet geniş !bir şebeke» diyordu, «yurda 
yayılmış bir şebeke» diyordu; daha evvelki iddi
alarında. şimdi, «... 'Tıpkı o zaman küçük bir 
azınlığın 'ihanet içinde bulunması gibi...» istik
lâl Harbini kastederek ifade ediyor, «... bugün 
din görevlileri arasında son derece küçük bir 
azınlık da ihanetin içine girmiştir. !Bu ihanet şe
bekesi bütün elemanları ile elimizdedir.» Sayın 
Özgüneş'in ifadesi bu, «... Kendilerini kanunun 
pençesine vermek için 'bütün Ihazırlıklar yürü
tülmektedir. inşallah kısa zamanda bir vesile 
olursa, bu kürsüden bunlar hakkında yapılan 
kanunî ve idarî kovuşturmayı da buradan açık
lamak imkân ve şerefini bulacağım.» aradan geç
miş bir sene. 30 bini askın Diyanet işleri kadro
su içerisinde nihayet 'bu ine ine 17 ye inmiş. 17 
kişi hakkında ne yapılmış? Hiçbir şey. Diyanet 
işleri Merkez Teşkilâtında görev sırasında bir 
kısmı alınmış başka yerlere verilmiş. Madem ki 
ihanet şebekesi, madem ki bunlar suçlu; niye 
mahkemeye vermediniz, nerede mahkemesi bun
ların, nerede davası? Yok. Sadece iddia, sade
ce iftira. E, bu gelecek bir noktada bugün ol
duğu gibi sönerek. Ve iddiacılar bu ithamların 
altında kalıp ezilecekler. 

Değerli üyeler, Diyanet işleri zararlı 'cereyan
larla mücadele etmek için, Diyanet işlerini za
rarlı cereyanlarla mücadelede mücehhez kılmak 
için neşriyata büyük önem verdik, bütçelerinde 
geniş yerler ayırdık. Diyanet Gazetesi, benim 
zamanımda çıkmış Ibir gazetedir. Gazeteye »çıkış 
hedefi olarak verdiğim şudur; içerisinde politi
kanın (P) sini görmeyeceğim, münhasıran mes
leğinize ait neşriyat yapacaksınız ve bu, köy ima
mımın eline gidecek; o, en yetkili kalemlerinden 
eğitilmenin imkânını bulacak ve bu suretle za
rarlı cereyanlardan mâsun kaldığı gibi, bir öl
çüde de hepsini birden toplayıp eğitmek imkânı-
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na mâlik olamadığımıza göre, bu yoldan da eği
tilecektir. 

içerisinde günlük havadis görmek istemiyo
rum. Ama köyde köylüye yardımı olabilecek, ta
rıma ait, modern teknolojinin gelişmesine ve-
saireye ait bilgileri koyunuz, bunlar nasıl olsa 
köylüler tarafından da okunup anlatılır ve bu 
suretle de biz, en uçtaki insanımız vasıtasiyle 
bu görevi iyi yapmış oluruz. Ve bu gazetenin 
hizmet yaptığına da şahsan kaaniim. Ama tam 
ve mükemmel olduğuna kaanii misiniz?... Ha
yır. Her nüshasında tenkitlerimi söylemişimdir; 
daha mütekâmil hale getiriniz; şunlarmız nok
sandır, şunları yapınız diye. Ama mevcut mater
yalimiz ne ise, 'onunla iktifa etmek zorunda kal
dık. Siz geldiniz, biz bizden daha ileriye götür
se idiniz. ûftîemnuh olur, teşekkür ederdik. 

Tekrar arz lediyorum, dört sene içerisinde şu 
hâdise hariç, Diyanet işlerini büyük bir titizlik
le idare ettiğime kaanüm, çıt çıkarmadığıma 
kaaniim ve her şeyden evvel iyi bir disiplin kur
duğuma kaaniim. Hiçbir suretle müsamaha ile 
hareket etmediğime kaaniim. Huzurunuzda bun
ları bir vesile-i müdafaa olarak değil, bir vesi-
le-i tefahür olarak ifade ediyorum. 

Soruşturmanın açılmasına başlangıçtan taraf
tar olduğumu ifade ettim. Bugün de aynı şeyi 
tekrarlıyorum. Yalnız bir şeyi hatırlatıyorum; 
benim hedefim, benim soruşturma istemekten 
maksadım, 'Sayın tözgüneş ve arkadaşlarının id
dialarının boş olduğu neticesine ulaşmak için 
değil; bilâkis ortaya koyacağımız, konmuş de
liller muvacehesinde iddiacının ve iddiacıların 
nasıl art niyet, nasıl kasıt ve nasıl hırs ve kin 
sahibi olduklarını igöstermek içindir. 

Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlar, konu
yu takdirlerinize arz ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, sa
taşma dolayısiyle söz istiyorsunuz. 

HAYDAR TUN'ÇKANAT (Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi) — Evet of endim. 

BAŞKAN — Zabıtları inceledim, size matuf 
olan cihet, yalnızca Senato kürsüsünden beyan 
etmiş olduğunuz bir konuşmadır ve Sayın Cen
giz Ekinci .o konuşmayı Senato zaptından çı
karmak suretiyle aynen ifade etmiştir. Senato 
zaptının burada ne tevili, ne tahrifi, ne de iza
hı mümkün olacak bir tarafı yok. Bu, nihayet 
bir konuşmadır, onu o şekliyle değerlendirmiş. 
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Hatta zaptı da buldurdum; zabıtla konuş
masını kontrol ettim, hiçbir tehalüf yok, fark
lılık yok. Siz konuşmuşsunuz, birtakım olaylar 
çıkmış, onu takiben de, tekrar zapta geçmiş o 
olaylar muvacehesinde, zabıtlarla kontrol et
tim, hiçbir sataşma iddiasını bu şekilde bulama
dım. 

Sataşma nerede? Buyurunuz efendim. i 
HAYDAR TUNÇKANAT (Cumhuriyet Se- | 

natosu Tabiî Üyesi) Sayın Başkan, benim Sena- I 
toda yaptığım konuşmam burada istismar ko- ı 
nıısu ediliyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendiler, rica ederim... İki
miz konuşuyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ve
rilen önerge ve konu ile ilgili olmamasına rağ
men bu kürsüden bana sataşma yapıldı. Bu sa
taşmalara cevap vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN —Şimdi, Sayın Tunçkanat, sizin 
Senatoda yapmış olduğunuz konuşmada açıkça 
zapta geçen ifadeler burada aynen okunmuş, pa
rantez içinde okunmuş. Bu okunan şekilde bir 
tahrif var mı? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Tahrif edilmiş, değiştirilmiş, 

BAŞKAN — Neresi değiştirilmiş efendim? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Bir

çok yerleri. 
BAŞKAN — Hiçjbir tarafı değiştirilmemiş, I 

tutanak benim de elimde. Senato zaptında ge
çen ifadeleriniz aynen, konuşmacının konuşma
sında değerlendirilmiş. Yalnız, onun takdiri 
kendisine ait, sizin takdiriniz size ait; o takdi
ri burada kontrol etmek imkânından mahrumuz. 
Onu her beyan sahibi kendisine göre değerlen
dirir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Sa
yın Başkan, benim konuşmamın bazı kısımları
nı almış, bazı kısımlarını almamış. 

BAŞKAN — Aldığı kısımlarla yetinmiş, al
dığı kısımlar aynen doğru. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) —' 
Alınmış ama... 

BAŞKAN — Efendim, «Ama» sı yok. Bir 
söz, sahibi tarafından söylenmiş, Senato zaptı
na geçmiş ise, o tahrif edilmişse ancak söz hak
kınız doğar. Aynen beyan etmiş, mesele yok. 
Onun için size sataşma yok. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Söz
lerinin birtakım yerlerinde sataşma var. | 
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BAŞKAN — Yok efendim, sataşmalar yok. 
«Sataşma» dediğiniz şey bu ise, bir tane bu me
sele var, bu mesele hakkında da Senatoda söy
lemiş olduğunuz şeyler zabıtta mündemiç; bu
nun beyanını yapmış. Tekrar tetkik ettim, eğer 
Senatoda zapta geçen, ifadeniz ile Sayın Ekin-
ci'nin vaki beyanı arasında ifade farkı varsa, 
onu söyleyiniz, imkân sağlayacağım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Yap
tıkları yoruma karşılık tamı söz vermeyeceksi
niz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Siz, bir başka hatibin yorumu
nu kendinize göre değerlendiremezsiniz. O, zap
ta geçen ifadenizi öyle değerlendirmiş. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Şu 
halde Sayın Başkan, tutanağı okuyun. 

BAŞKAN — Şimdi tekrar ifadenizi okuma
yayım. Şimdi o konuşmanızı aynen zabıttan tet
kik ettim, hiçbir tehalüf görünmemektedir. Bu 
bakımdan size bir sataşma olduğunu kabul et
miyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devanda) — Tu
tanağı okuyun, efendim. 
. BAŞKAN — Senato zaptını mı okuyayım? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Evet, hepsini okuyun. 

BAŞKAN — Okuyorum. 
Demişsiniz ki; «Cezaevlerinde kendilerine 

kurulan ölüm tuzaklarından bazıları zor kur
tulmuşlardır. Arkadaşlarının sokak ortasında 
polisin gözü önünde vurulup öldürdüklerini göz
leri ile görmüşler ve suçlular da serbestçe orta
da dolaşmaktadırlar. Suçlu olarak ilân edilen 
ve 6 000 polis tarafından aranan bu gençleri 
polis bundan önce de rahat bırakmamış, birçok 
kere işkencelere maruz kalmışlardır.» Bunu, 
Senato zaptı diye okuyorum. 

«Mahkemeler serbest bırakmışlar, daha ce
zaevinden çıkarken polisler tekrar onları tutuk
lamalardır. Bu şartlar altında Bakana, savcıya, 
polise nasıl güvensinler? Bunlar, kendi kendile
rini korumak gibi bir duruma zorla itilmişler
dir.» aynı şeyi söylüyor Beyefendi. 

«Son söz olarak şu uyarıyı şu kürsüden bir 
kere daha yapmak istiyorum.» demişsiniz. «Eğer 
günün birinde Hükümet, banka soygunundan 
suçlu olarak ilân edilen bu gençleri bir silâhlı 
çatışmada, nefis müdafaası bahanesiyle öldüre
cek olursa - ki, bütün hazırlıklarınız ve olağan
üstü tedbirleriniz bu niyetinizi açıkça belirt-
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inektedir - sizi bu kürsüden gençliğin katili ola
rak suçlayacağım..» (A, P. sıralarından «yuh» 
sesleri ve g-ürültüler) «... suçlayacağımı peşinen 
duyurur, bu kanun dışı hareketinizden sakınma
nızı tavsiye ederim.» demişsiniz. (A. P. sırala
rından gürültüler) Sayın Ekinci de bunu böyle 
söylenıâş. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Efendim, zanlı olan kimseler suçlu mütalaa edi
liyor, söyleniyor. 
«Himayenize almış» diyor, mesele bu. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ka
nunun himayesi, Anayasanın himayesi. 

BAŞKAN — Neyse efendim, tamam efen
dim, onu sonra ilerde beyan edersiniz. Bunu 
böyle demişsiniz, dediğiniz şeyi aynen ifadeye 
almış, değerlendirmesi ona ait. 

Sayın Topaloğlu, size ait sataşma iddiası da 
tetkik edildi. Size de denilen şey - yani o ka
dar bu meseleleri böylesine değerlendirme ba
kımından ayrı ayrı alırsak bu işin içinden çık
mak mümkün değildir. 

Şimdi denilen şey : «Aynı Hükümetin bir 
başka bakanı» - sizden bahsediliyor - «kendisi 
de o kabinede ıSayın özgüneş'in mesai arkada
şıydı, ihsan Topaloğlu, gidip Danıştaydan Ha
zineden çeyrek milyon Ura tazminat aldığı ko
nular olmasına rağmen...» Yani siz, Türkiye 
Petrolleri Genel Müdürü iken görevinizden 
alınmanız dolayısiyle Danıştaydan karar almışsı
nız, icra edilmediği için Hazineden para almış
sınız, ne almışsınız bilmiyorum... Aldınız mı, 
almadınız mı? 

İHSAN TOPALOĞLU (Cumhuriyet Senato
su Giresun Üyesi) — Evet, aldım. 

BAŞKAN — Aldınız, almışsınız tamam. (A. 
P. sıralarından gülüşmeler) 

SUPHİ KARAMAN (C. iSenatosu Tabiî Üye
si) — «Aldım» diyor, yani bunda gülünecek ne 
var. (A. P. sıralarından «sus!» sesleri) 

BAŞKAN — Beyefendiler, rica ederim, bir 
dakika. 

«... Olmasına rağmen Bakanlığı altüst etti 
arkadaşlarım. Kim ne dedi?» (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Rica ederim, beyefendiler, bir dakika efen
dim, (A. P. sıralarından gürültüler) 

«... Sırası geldiği vakit çıktı, 
idarenin, takdir yetkisidir, siyasî inisiyati

fin görüşüdür, hizmetin icabıdır, hizmetin ica

bını böyle yaptım, dedi.» diyor. Siz de bunu 
dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, bundan çıkan mana 
şu : Eğer bu hususta muhatap bakanlar birta
kım operasyonlar yapmışlarsa, birtakım hiz
metlileri bir yerden bir yere almışlarsa ve bu
nu bir suç, kabahat gibi telâkki ediyorsanız; 
Sayın ihsan Topaloğlu da, birtakım tasarruflar
la memurların yerlerini değiştirmiştir, Bunu da 
gerekçe olarak, «siyasî inisiyatifin görüşüdür, 
idarenin tatblkçisidir demiştir» diyor. Bir defa 
anlaşalım, bunun sataşma neresinde? 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Gire
sun Üyesi) — Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN TOPALOĞLU (C. İSenatosu Gire

sun Üyesi) — ıSayın Başkanım, sayın konuşma
cı sözlerinde, benim bakanlığı altüst ettiğimi 
söyledi ve itham etti. 

BAŞKAN — Yani, «tayin ve nakille» şimdi 
değiştirmeyin. Tâyin ve nakille. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Ben 
Bakan olduğum zaman, alt üst olmuş bir bakan
lık buldum, onu düzeltmeye çalıştım. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Topaloğlu, bir şe
yin sataşma olarak telâkki edilebilmesi için... 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Beye
fendi onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Evet. 
İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Mah

kemelerin vermiş olduğu bir tazminat kararı ne 
zamandan beri suç sayılmaktadır? Onu öğren
mek istiyorum. Bunu ortaya koyacağım. 

BAŞKAN — Suç demedi, beyefendi. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, rica ediyorum. 

Sayın Topaloğlu, meseleyi yanlış anlıyorsu
nuz. Hatip beyanında demek istiyor ki, «izafe 
edilen şu tahkikat dolayısiyle tâyinler, nakiller 
bir kabahat, bir suç olarak telâkki ediliyor, hal
buki ıSaym Topaloğlu'nun yapmış olduğu tasar
ruflar var...» diyor. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— 250 000 lira nerede, 250 000 liradan ne ha
ber?. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 26 mil
yon liradan ne haber, beyefendiler. 

— ^30 — 
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BAŞKAN — Bırakın efendim kavga etme
yelim. 

Binaenaleyh sataşma olarak size matuf bir 
cihet görmüyorum. 

Direniyorsanız oya koyarım. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Bir 
haksızlıkla karşı karşıyayım, bunu zapta geçir
mek istiyorum. Siz istediğiniz kadar söz verme
yin, 

BAŞKAN — Zaten yaptınız, yapacağınızı, 
kâfi. 

Ş'imdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğünün 15 nci maddesi 
uyarınca konuşmacılar konuşmuş, son söz ola
rak mutlak surette soruşturmaya muhatap ba
kan veya eski bakanlara söz verilmesi gerektiği 
cihetle de, son söz her iki soruşturma konusu
nun muhatabı olan bakana verilmiş bulunmak
tadır. 

Buna göre, görüşmelerin yeterli olduğuna 
dair önergeyi oya sunabilmek imkânı hâsıl ol
muştur. Önergeyi Yüce Heyetinize takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, yeterliğin 
aleyhinde buyurunuz. 

Sayın Ülker, bir dakikanızı rica edeceğim, 
Muhterem arkadaşlarım, şu ana kadar de

vam eden ve üç birleşimi kapsıyan müzakere
lerde konuşmacılar şu sıra dâhilinde konuşmuş
lardır : 

Sayın Mehmet Özgüneş, Sayın Hüsnü Di-
keçligil, Sayın Refet Sezgin, İSayın Hüsamettin 
Atabeyli, iSayın Reşit Ülker, yerine Mehmet 
Özgüneş'e vermiş, onu takiben Sayın Cengiz 
Ekinci ve daha sonra da içtüzüğün 15 nci mad
desi uyarınca iki eski Bakana son söz verilmiş
tir. 

Sırada bunu takiben iSayın Hüsamettin Ak-
mumcu, İSayın ihsan Ataöv, - yerine Sayın Hüsa
mettin Atabej'li'ye bırakmıştır - onu takiben 
Sayın Mukadder Çiloğlu, - yerini Sayın Refet 
(Sezgin'e bırakmıştır - daha sonra Salim Hazer-
dağlı, Sayın Reşit Ülker, Sayın Ahmet Bul-

— m 
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danlı, İSayın Salih Tanyeri, Sayın iSırrı Turanlı 
vardır. 

Sayın Ülker? buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Değerli arkadaşlarım; 
önümüzdeki konu Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin adaletle ilgili yaptığı bir müzakere
nin esasını teşkil etmektedir. Yani biz burada 
Anayasanın 90 nci maddesine göre adalet göre
vini yerine getirmekteyiz. Bu benim şahsi ka
nım değil, bilimsel olarak bu böyledir, Anayasa 
Mahkemesinin kararlarında da böyle tescil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı zamanda bu konuda, gruplarda, da hiç
bir konuşma yapılamayacağı Anayasanın sarih 
hükmüdür. Herkesin burada vicdaniyle başba-
şa kalacağı ve kararını vereceği bir konudur. 

Şimdi, ortada ne var? Ortada bir iddia var, 
birçok iddia var. Gruplanmış birçok iddia var 
ve bunları parçalara ayırsanız, içinde belki 
100, belki 150 tane iddia bulabilirsiniz. Fakat 
şu gördüğünüz dosyayı başından sonuna ka
dar okumuş bir hukukçu olarak bir esasa bağ
lamak mümkün. Bunların içinden en önemli
lerini bir esasa bağlamak mümkündür. O ne? 
iSayın iki bakan hakkında; «Vazifelerinizi ih
mal ettiniz» iddiası var. «Bakanlığınız sırasın
da, kanunların verdiği vazifeleri yapmakla mü
kelleftiniz, Anayasa gereğince. Bu vazifeleri 
yapmadınız» iddiası vardır. Bu iddia yapılmış 
mı yapılmamış mı? Biz bir hazırlık soruşturma 
komisyonu kurmuşuz. Kuruluş tarzı da oranlar 
dâhilinde olmuş. Şimdi bu hazırlık soruşturma 
komisyonu almış konuyu, getirmiş bize. 11 üye
den iki kişi hariç, her siyasî partiye mensup 
arkadaşlar demişler ki, «Bu bakanlar sorum
ludur» rapor böyle. Ve üzülerek ifade edeyim; 
baştan aşağı dinledim, burada tam bir müza
kere cereyan etmedi. Etmedi, niye? Altı kişi 
konuşması lâzımgelir; önerge sahibi konuştu. 
Arkasından sayın, hakları olarak.. 

BAŞKAN — Onlar da kişi, 'Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade 

buyurun, efendim. 
Sayın Bakanlar konuştu, haklarında iddia 

vaki olan Bakanlar konuştu. Onun gerisinde 
burada iddialar oldu, yeniden iddilar oldu. 
Dosyada asla mevcut olmayan iddialar oldu. 
Onları açıklamak üzere, ben bir üye olarak ar-
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kadaşıma söz hakkımı verdim, açıkladı, onları 
ben bilmiyorum. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa Milletvekili) 
— Vermeseydin, konuşsaydm. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben kendim 
konuşmak için buraya gelmedim, arkadaşlar. 
Bana sıra gelmez belki de; fakat aydınlanma
dık, onu anlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu dosyanın içindeki 
en önemli iddia, Türk Devletini parçalamak 
iddiasıdır. Bunun için... 

H. AVNi KAVURMACIOĞLU (Niğde Mil
letvekili) — Deniz Gezmiş'i af, bunları idam. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Dinleyin, e, 
dinleyin ki... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Türk Mille

tini, Türk Devletini, birbirimize her türlü bağ
larla bağlandığımız, birbirimizi canımız gibi 
sevdiğimiz kardeşlerimizi birbirine katacak bir 
isyan, ihtilâl, ihtilâl teşebbüsü (A. P. sıraların
dan «sen söylüyorsun» sesleri).. Ben değil, mü
fettişler tarafından delilleri ile tespit edilmiş. 
Türkiye'yi bölecek bir teşebbüs... (Adalet Par
ti sıralarından gürültüler)... Dosyayı okumaz
sanız tabiî böyle oturursunuz, burada çekilen 
nutuklara inanarak oy verirseniz, orasını bil
miyorum. Benim bildiğim, Türk Ceza Kanunu
na göre böyle bir hareketin cezası (Adalet 
Parti sıralarından «idamdır» sesi gürültüler). 

125 nci maddeye göre: «Devlet, Devlet top
raklarının tamamını veya bir kısmını yabancı 
bir devletin hâkimiyeti altına koymaya veya 
Devletin istiklâlini tenkise veya birliğini boz
maya veya Devletin hâkimiyeti altında bulu
nan topraklardan bir kısmını Devlet idaresin
den ayırmaya matuf bir fiil işliyen kimse ölüm 
cezası ile cezalandırılır.» (Adalet Parti sırala
rından gürültüler)... 

BAŞKAN — Saym Ülker bir dakika, be
yefendiler rica ediyorum. Sayın Ülker şu hük
münüzü yeterlikle irtibatlandırır mısınız lüt
fen? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onu söylü
yorum efendim. Bu kadar önemli bir konu ve 
bu dosyanın içinde belgeleri var. Türk Ordusu
na, Türk Milletine, Türklüğe, ayrıca bir teş
kilât kurarak bütün Türkiye'ye bu tamimleri 
yayınız diye, Devlet teşkilâtı mı, yeni bir dev
letin teşkilâtı mı, yoksa özel bir dernek mi, 

bütün bunları Devletin müfettişleri yazıyorlar, 
vesikalarını topluyorlar, bu saklanıyor (evvelâ 
söylenmiyor - Senatoya söylenmiyor saklanı
yor) sonra Cumhurbaşkanında olan (Bu evrak
ların esası imha ediliyor, büyük bir çoğunluğu 
iın'ha ediliyor, yok ediliyor.) dosya gelmek su
retiyle bu iddianın esası ortaya çıkarılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu basit bir şey de
ğildir. Bunu parmak hesabına getirip, şu he
sapla, bu hesapla halledemeyiz. (Adalet Parti 
sıralarından şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — busunuz beyefendiler, gelin 
Reisliği siz yapın burada, istirham ederim, biz 
de milletvekiliyiz beyefendiler... Rica ederim 
efendim, ben cevaplayacağım, sizler ne karışı
yorsunuz? 

Sayın Reşit Ülker, siz eski parlamentersiniz 
bu hitabet kürsüsünde böyle parmak.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Eğer.. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ülker, rica 

ederim riayetkar olunuz. Bu Parlâmento kür
süsünde, hitabet kürsüsünde, şerefli bir kürsü
de böyle parmak hesabı gibi Meclise hiç yakış
mayacak beyanda bulunmanızı çok kınarım. 
Rica ederim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Saym Baş
kan... 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kararlar parmak he
sabı ile alınır. Parmak bir işaret oylamasıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ikinci bir oy-
liama, açık oylama ki, üzerinde «Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir» diye yazılı oy pu
sulası ile verilir. Onun için riayetkar olunuz, 
itaatkâr olunuz ve bu kürsüde tüzük hüküm
lerine riayet ediniz, istirham ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Başkan, si
zin dediklerinizin hepsini bildiğime kani olu
nuz. Yalnız, eğer bu kadar önemli bir iddia bu
rada yapıldığı şekilde tamamen şahsî mesele
ler; «sen kimle buluştun, bilmem senin Diya
net işleri Başkanlığında şöyle oldu, bilmem kim 
öbürkiyle buluştu, bilmem hangi imam rüşvet 
alırken yakalandı» gibi birtakım esas mesele 
ile ilgili olmayan hâdiselerin- altına, polemikle
rin altına, particiliklerin altına sokulamaz. Bu 
dosyayı hepimiz okumamız lâzım. Okuduktan 
sonra eğer o eller kalkıyorsa parmak hesabı ol
maz, ama bunların esası anlaşılmadan olursa 
parmak hesabı olur. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum 
arkadaşlarınızı bu şekilde itham edemezsiniz. 
Bu dosyayı kimin okuduğunu, kimin okumadı
ğını siz bilemezsiniz. Çok rica ederim, aynı ar
kadaşımızın birisi çıkar der ki, siz bu dosyayı 
okumamışsınız. Onun için rica ediyorum bu par
mak hesabı beyanınızı lütfen geri alınız. Bu hu
susta ben çok hassasiyet gösteriyorum Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, parmak hesabı fena bir lâf değildir 
arkadaşlar, mânası vardır, geri almıyorum.. 
Neyi alıyorum?.. 

BAŞKAN — Geri almazsanız sözünüzü kesi
yorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Almıyorum, 
almıyorum. (Adalet Parti sıralarından şiddetli 
gürültüler ve kürsüye doğru yürümeler). 

BAŞKAN — Sayın Ülker, ben bu kürsüde.. 
(Adalet Parti sıralarında şiddetli gürültüler, 
«Meclise hakaret ediyorsun, in aşağı» sesleri). 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben Meclise 
hakaret etmedim.., Meclise hakaret etmedim. 
Bir meseleyi incelemeden karar vermeyin diyo
rum ve geri almıyorum sözümü. (Adalet Parti 
sıralarından, şiddetli gürültüler, kürsüye doğru 
yürümeler, yuh sesleri).. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Size de yuh... 
«yuh» diyenlere yuh. 

BAŞKAN — Sayın Ülker.. Bir dakika Sayın 
Ülker... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
İbne, in aşağı... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sensin ibne... 
BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Ülker rica 

ediyorum terk ediniz kürsüyü, rica ediyorum, 
istirham ediyorum beyefendi, çok rica ederim 
efendim, ayıp şey.. (Şiddetli gürültüler, «in 
aşağı» sesleri... 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars Milletvekili) — 
Tüyü bozuk... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sensin tüyü 
bozuk. (Şiddetli gürültüler) 

M. SIRRI TURANLI (C. Senatosu Adıya
man Üyesi) — Yazıklar olsun sana. 

BAŞKAN — Saym Ülker, rica ediyorum... 
(Şiddetli gürültüler)... (Gong sesleri)... 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşlarım 
rica ediyorum... Muhterem arkadaşlar, şu Mec
lis çatısı altında, şu mukaddes çatı altında her 

birimiz... (Gürültüler)... Rica ediyorum efendi
ler (Gong sesleri)... (Adalet Parti sıralarından 
şiddetli gürültüler, Reşit Ülker'e doğru yürüme
ler)... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem 
üyeleri, sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 
bu mukaddes çatı altında her birimiz ve hepi
miz Türk Milletinin mutluluğu için çalışmak ve 
onun mutluluğuna oy kullanmak mecburiyetin
deyiz. O sebeple burada kalkan her parmak vic
danların yaratmış olduğu bir işarettir. Burada 
kaldırılan her milletvekili parmağı vicdanlar
dan kopan sesin ilhamı ile kalkar, O sebeple 
bunu muaheze etmek, şu veya bu şekilde.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Muaheze etmedim ben. 

BAŞKAN — Şu veya bu şekilde ifade et
mek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev 
almış, ondan şeref duyan bir arkadaşımıza ya
kışmaz. Biz, bu mukaddes çatıyı her birimiz ve 
hepimiz aynı şiddetle aynı gerekçe ve aynı kud
rette müdafaaya mecburuz. Meclisinizin su an
da Başkanlığını yapan bir kişi olarak da ben, 
elbette bu. mukaddes çatı altında yaşayan hep, 
bütün arkadaşlarımı aynı şerefli hizmeti payla
şan arkadaşlar olarak telâkki ederim, ve onun 
için Saym Reşit Ülker'i bu beyanından dolayı, 
beyanını geri almasını istedim, kınamak iste
dim. 

Muhterem milletvekilleri, sayın senatörler; 
burada Türk Milleti adına her karar oyla alı
nır. Verilen oy milletin oyudur. Bu oy daha 
sonra, dört yılda bir çıkarsın, milletin huzuru
na gidersin orada millet tercihini kullanmak su
retiyle seni veya ötekini beğenir. Bunun hari
cinde verilen oyları şu veya bu şekilde değer
lendirmek millet/ekili edasında bulunan bir in
sana yakışmaz. Rica ediyorum. Şimdi bu anlam 
dairesinde yeterlik önergesini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... - İşte bu oy
dur, Meclisin kararıdır, riayeti mecburidir - ... 
Kabul etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Şimdi meselenin, bu meselenin soruşturma 
açılıp.., 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Müdafaa etmevin Saym Başkan. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sen 
bağırma oradan. 
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BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, yerinizden 
konuşmak o kadar kolay iş ki... Bu kolay yol
lan tercih etmekte ne mana var? Zor olan bu
rada konuşmak. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi meselenin esa
sı; bu Soruşturma Komisyonu raporunun Yüce 
Meclisçe kabul edilip edilmemesi hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. Bundan da çıkan 
karar, Meclisin kararı, dolayısıyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının kararı 
ve dolayısıyle milletin kararı olacak, Rica edi
yorum... Bakın, her şeyde usulî konuşuj^oruz, 
her şeyde usule riayet ediyoruz; 15 arkadaşı
mız, bu riayetkar olmaya mecbur olduğumuz 
İçtüzüğün maddei mahsusuna güvenerek, bunu 
işaret oylaması ile değil de, bizzat kâğıt oy pu
sulasını kullanmak suretiyle, esami oy kullan
mak suretiyle, açık oylama suretiyle bu işin is
tihsalini öngörmüş ve Başkanlıkça bu önerge 
kabule şayan telâkki edildiği için açık oylamaya 
geçilmiştir. Her şey milletin huzurunda sıhhatli 
bir şekilde cereyan ediyor. İşte buradan çıkacak 
oylar şu kupaya girecek, oradan çıkacak oy mil
letin oyu olacak. Rica ederim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya Milletvekili) 
— Bunları biliyoruz Sayın Başkan, tekrarlama
ya lüzum yok. 

BAŞKAN —Size değil. 
Şimdi mulhterem arkadaşlarım, açık oy ta

lebinde bulunan arkadaşlarımız: 
Sayın Haydar 'Tunçkanat?... Burada. 
Sayın Su^hi Karaman?... Buradasınız. 
Sayın Hasan Tosyalı?... Buradasınız. 
Sayın Şükran Özkaya?... Buradasınız. 
Saym'Sezai O'Kan?... Buradasınız. 
Sayın Fakih Özlen?... Buradasınız. 
Saym Şinasi Özdenoğlu?... Buradasınız. 
Sayın Nuri Eroğan?... Yok. 
iSayın (Salim Hazerdağlı?... Buradasınız. 
Sayın Selâihattm (Babüroğlu?... Buradasınız. 
Saym Özer Dertbil?... Buradasınız. 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın Mil

letvekili) ... Yok. 
OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara Milletve

kili) — Ben tekaJbbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpmar, Sa

ym Mustafa Kemal Yılmaz'm bu talebini tekab-
bül ediyor. 

Sayın Sakıp Hiçerimez?... Buradasınız. 
Sayın Mehmet Seydibeyoğlu?... 'Buradasınız. 

Saym Mehmet Çelik?... buradasınız. 
Saym Memduh Ekşi?... Buradasınız. 
Ayrıca, Naci Budak, ihsan Topaloğlu, Salih 

Topaloğlu, Salih Türkmen imzasını da haiz. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya Milletvekili) — 

Sayın Başkan, saat 8,00 e gelmek üzere, uzatma 
kararı almanız lâzım. 

BAŞKAN — Peki efendim, doğru, haklısı
nız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, saat 19,30 da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının so
na ermesi gerekir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu 'Elâzığ Üyesi) — Yeterlik önergesi hakkın
da kararı 7,30 dan sonra aldınız. 

BAŞKAN — Şimdi eğer Meclisin mesaisini 
sürdürme kararı alırsanız (Bu hususta bir öner
ge var) bu oylamayı icra ederiz, yok karar ver
mezseniz o zaman keseriz. 

ıSaym Başkanlığa 
Görüşülen araştırmanın neticesinin bitimine 

kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin deva
mını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Bu önerge, demek ki şimdi ko
nuştuğumuz raporun oylanmasının sonuna... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara Milletveki
li.) — Saym Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi zaten devam ediyor. 

BAŞKAN — Saym Bölükbaşı, bu malum, 
arif olan anlar bu işi. 

Birleşimin devamı hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık 'oylama muamelesine geçiyoruz. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, komisyonun 

raporunun sonucunda, netice itibariyle komis
yon eski Devlet bakanları Refet Sezgin ile Hü
samettin Atabeyli 'haklarında Meclis Soruştur
ması açılmasını uygun mütalaa ediyor. Soruş
turma isteminde bulunan önerige sahipleri, Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında da Meclis 
soruşturması istedikleri cihetle, komisyon bunu 
da incelemiş ve netice itibariyle eski Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturma
sına lüzum olmadığı mütalâasına erişiyor. Şim
di, o halde müsaade ederseniz oylamayı ayrı 
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ayrı icra edeceğiz. Hatta, o kadar ayrı yapaca- I 
ğ» ki, hakkında soruşturma talebedilen - İM 
bakan olarak bir tutulmuş bu beyanda - öyle
sini yapmayacağız, her bakan hakkında ayrı 
ayrı oylama yapacağız. Olabilir ki, milletvekili 
ve senatör arkadaşlarımızdan bazıları şu bakan | 
hakkında açılmasın, şu bakan hakkında açılma- I 
sın diyebilirler. Onun için iâş oylama yapacağız. 
Oylamanın birisi. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Sayın Başkan, komisyondan bütün halinde gel
miştir. I 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın 
Aytuğ, eğer bu meseleyi, komisyonun raporunun 
tümünün oylanmasını kafanızda iyi düşünürse
niz, netice almanın mümkün olmayacağını ken
di kendinize tayin edersiniz. Çünkü komisyon 
iki bakan hakkında soruşturma açılmasını uy
gun buluyor. Başbakan hakkında ise açılmasını 
uygun bulmuyor. 

Bir faraziye düşünsek; komisyon raporu ka
bul edilse, o zaman durum ne hal arz ediyor? 
Bir değişik ahvalde reddedildiğini düşünelim, 1 
o zaman değişik bir hale ortaya çıkıyor. O se
beple, uygunu; iki bakan hakkında ayrı ayrı 
Meclisin iradesini tespit etmek. Mühim olan o. 

MEHMET AYTTJĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Komisyondan bütün halinde geldiği için, bir 
metin halinde oya sunmak gerekir. 

BAŞKAN — Siz, benim verdiğim misali ka
fanızda iyi tahlil edin, neticeye ulaşacaksınız. 
Rica öderim, sakin sükûnetle bir tahlil edin, dü
şünün, benim dediğimin doğru olduğunu anlaya
caksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
uygunu olarak şunu düşünelim: üç kupa koya
lım. Üç kupanın birisinde eski Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin ismi yazılsın. Bir diğe
rinde eski Devlet Bakanı Refet Sezgin'in ismi 
yazılsın. Bir diğerinde ise eski Başbakan Süley
man Demirci'm ismi yazılsın. Ona göre, komis
yon, Refet Sezgin ve Hüsamettin Atabeyli hak- I 
kında soruşturma açılmasını uygun bulduğuna 
göre, Meclisteki arkadaşlarımız da uygun bu
lurlarsa ona beyaz oylarını kullanırlar. 

H. AVNi KAVURMACIOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Açık oy isteyenler dışarı çıkıyorlar... 
(Gürültüler) | 
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SABAHATTİN ORHON (Cumhuriyet Sena
tosu Giresun üyesi) — Matbu oy pusulası rica 
edeceğiz. 

BAŞKAN — Matbu oy pusulası olmayan, 
bir beyaz kâğıda yazmak suretiyle atacak. 
Her oy kullananı kontrol edeceğim. Matbu 
oy pusulası yanında olmayanlar ismini, seçim 
bölgesini ve kabul, ret, çekinser gibi oy beya
nını yazacaklar. Oy kupaları kürsüye kondu
ğunda tekrar izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yanlışlığa mey
dan bırakmamak için açık oy talebinde bulu
nan arkadaşlarımızın, biliyorsunuz, geçmiş yıl
ların tatbikatına göre, burada bulunması gere
kir. O sebeple önce o arkadaşlarımın oylarını 
kullanmalarını rica edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tekrar bir 
izahatta bulunacağım : Kürsüye konan üç oy 
kupasında üç ayrı isim yazılıdır. Komisyonun 
tertip sırasına göre, birinci oy kupasında Sayın 
Refet ıSezgin'e ait oy kullanılacak. Komisyon, 
Saym Refet Sezgin hakkında soruşturma iste
mini uygun görmüş ve hakkında soruşturma 
komisyonu kuralım demiş. Buna kabul oyu kul
lananlar, raporun bu bölümünü kabul etmiş ola
caklar. Tamam mı efendim?.. Beyaz oy kulla
nanlar raporun bu bölümünü kabul etmiş ola
caklar. 

ikinci oy kupası Sayın Hüsamettin Atabey
li'ye ait rapordaki mevcut görüşü ifade etmek
tedir. Sayın Hüsamettin Atabeyli hakkında da 
komisyon; soruşturma komisyonu kurulsun, bu 
iş soruşturulsun kanaatma erişmiştir. Ona da 
kabul oyu atanları komisyonca uyulan bu ha
reketi uygun bulduğunu gösterecekler, komis
yonun bu hususa ait raporunu kabul etmiş ola
caklar. 

Üçüncü oy kupası, eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkındadır. Komisyonca soruşturma 
açılmasına lüzum yoktur kanaatini taşımakta
dır. Binaenaleyh, soruşturma açılmasına lüzum 
yoktur kanatmda olanlar Sayın Süleyman De-
mirel'in ismi yazılı kupaya beyaz oy kullana
caklar. 

Anlaşılmayan bir taraf varsa tekrar izah 
edeyim... («Tamam tamam» sesleri) 

Sayın Haydar Tunçkanat oyunu kullansın 
lütfen... 

Sayın Suphi Karaman, lütfen oyunuzu kul
lanınız. 
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Sayın Hasan Tosyalı, lütfen oyunuzu kulla
nınız. 

Saym Şükran özkaya, lütfen oyunuzu kul
lanınız. 

Sayın Sezai O'Kan, lütfen oyunuzu kullanı
nız. 

Sayın Fakih özlen, lütfen oyunuzu kulla
nınız. 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Milletve
kili) — Yoklar beyefendi, takrir düşer... 

BAŞKAN i— Sizinki göz de, bizimki budak 
deliği mi?.. Biz de görüyoruz her şeyin ne oldu
ğunu. 

Sayın Şinasi özdenöğlu oyunu kullansın 
lütfen... 

Sayın Nuri Eroğan... Yoktu. 
!Sayın Selâhattin Babüroğlu, lütfen oyunuzu 

kullanınız. 
Sayın özer Derbil, lütfen oyunuzu kullanı

nız. 
Saym Mustafa Kemal Yılmaz, lütfen oyunu

zu kullanınız. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, lütfen oyunuzu kul
lanınız. 

Sayın Osman Soğukpmar, lütfen oyunuzu 
kullanınız. 

ISayın Mehmet Seydibeyoğlu, lütfen oyunu
zu kullanınız. 

Sayın Mehmet Çelik, lütfen oyunuzu kulla
nınız. 

Sayın Memduh Ekşi, lütfen oyunuzu kulla
nınız. 

Sayın Naci Budak, lütfen oyunuzu kullanı
nız. 

'Sayın îhsan Topaloğlu, lütfen oyunuzu kul
lanınız. 

Sayın Salih Tanyeri, lütfen oyunuzu kulla
nınız. 

Sayın Salih Türkmen, lütfen oyunuzu kul
lanınız. 

Sayın Salih Hazerdağlı oyunu kullansın lüt
fen... 

(Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâhaddin 
Acar'dan başlanarak oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan sayın arkadaşımız var mu efendim?.. 

3 . 5 . 1972 O : 1 
Muhterem arkadaşlarım, 1 numaralı ve Ko

misyon raporunun Refet Sezgin'e aiidolan rapor 
muhtevasının açık oylaması sona ermiştir. 

Kupayı kaldırınız. 
2 numaralı kupada, Komisyon raporunun 

Hüsamettin Atabeyli'ye ait kısmının açık oy
laması sona ermiştir, kaldırınız. 

Üç numaralı kupada, Süleyman Demirel 
hakkında Komisyonun raporunda belirttiği hu
susun yapılan açık oylaması sona ermiştir. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; sıra sayısı 80 de kayıtlı ve 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
güneş ve 14 arkadaşının, islâm Dininin çeşitli 
maksatlarla istismar edilmesine müsamaha ile 
görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
ise 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 T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini inceleyen Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporunun sonucunda; eski Devlet 
Bakanı Refet Sezgin hakkındaki 9/18 esas nu
maralı raporumda soruşturma açılmasını uygun 
bulmuş, Komisyonun uygun bulduğu bu Mec
lis soruşturması açılmasına dair yapılan oyla
mada 207 sayın T. B. M. M. üyesi bulunmuş; 
30 kabul, (yani soruşturma açılmasının uygun 
bulunduğunu) 176 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 
Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle^ 
gellecek Birleşim oylama tekrar edilecektir. 

Yine aynı minval üzere, raporun eski Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli hakkındaki 9/18 
esas numaralı muhtevada, Sayın Atabeyli hak
kında soruşturma açılmasının uygun bulundu
ğuna dair rapordaki beyanın yapılan açık oyla
masına 206 sayın Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyesi katılmış, 30 üye soruşturma açılması
nın uygun bulunduğunu kabul etmiş, 175 üye 
reddetmiş, 1 üye çekinser oy kullanmıştır. Ge
rekli oy çoğunluğu bu oylamada da sağlana
madığı cihetle, gelecek Türldve Büyük Millet 
Meclisi Birleşiminde açık oya tekrar sunulacak
tır. 
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Yine raporun eski Başbakan Süleyman De
mire! hakkında 9/18 esas numaralı muhtevasın
da Komisyon, Başbakan Süleyman Demirel hak
kında soruşturma açılmasına mahal olmadığını 
belirtmiş, bu beyan Meclislin açık oylamasına su
nulmuş, raporun bu kısmının yapılan açık oyla
masına 207 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
katılmış, raporun soruşturma açılmasına lü
zum olmadığı kısmının yapılan oylamasında 

180 sayın üye kaJbul, 26 ret, 1 üye çekinser oy 
kullanmıştır. Bu şekliyle gerekli açık oylama 
çoğunluğu sağlanamadığı cihetle, gelecek Tür
kiye Büyük Millet Meclisi birleşiminde açık oy
lama tekrar edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclislinin Birleşimi
ni kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,18 
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T. B, M. M. 18 munarak Soruşturm'a Hazırlık Komisyonu Raporunun eski Derlet Bakanı 

Refet Sezgin ile îlgiH bölümünün açık oylamasına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüne*; 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

Salih 

Salim 

Üye t sayısı : 638 
Oy verenler : 207" 

Kabul edenler : 30 
Reddedenler : 1716 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 415 
Açık üyelikler : 11 

Cumhuriyet Senatosu 
[Kabul edenler] 

AĞRI 
Türkmen 
EL AZ [O 
Hazerdağh 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Fakih özlen 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

Millet Meclisi 
[Kabul edenler] 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İbnahim Elmalı 

Reşit Ülker 

İZMİR 
Kemal önder 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
özer Derbil 

Hasan Tosyalı 

KONYA 
Mustafa Kubilay İm er 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zerer 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

Cumhuriyet Senatosu 

[Beddedenler] 
AYDIN 

Ali Celâlettin Ço§kun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğiu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
ü. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar ' 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
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İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Rıif at Öztürikçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

ADANA 
Ali Cavit Oral 
Hüsamettin Usüu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dimçer 
Şevki Güler 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzım Ulusoy 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Sinan Bosna 
H. Turgut Toker 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahiıt Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdatfoğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolal 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Oral Karaosmaoıoğla 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

Nl&DE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

Millet Meclisi 
[Reddedenler] 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekâye Gülsen 
Mesutt Hulki önür 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Naöz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gacıroğlu 
Fcıfchullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgucbalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
İsmail Hakkı Telkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Akm özdemir 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
lieşat Zaloğlu 

UBFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Vetyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sahri Keskin 
Mustafa Topçular 

KASTAMONU 
KAYSERİ 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
önoi Sakar 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
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MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDE 
H. Avni Kavurmacı oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
i'Mih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyim Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necmettin Cevheri 

Cumhuriyet Senatosu 
[Çekinser] 

Aydın 
(Bursla 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Hatay 

BOLU 
Alâedd'in Yıkna.ztürk 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Mailatya 
Nevşehir 
Sivas 

Yefkün 

1 
1 
1 
1 

11 

Mehmet Ali Göldü 
Bahni Karaıkeçjila 

UŞAK 
Orhan Deıngıiız 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Telkin Müftü oğlu 
Kevni Nedim oğlu 

» > • • < « 
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T. B. M. M. 18 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Eaporunun eski Devlet Bakanı 

Hüsamettin Atabeyli ile ilgili bölümünün açık oylamasına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özıgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 633 
Oy verenler • 206 

Kabul edenler : 30 
Reddedenler : 175 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 416 

Açık üyelikler : 11 

Cumhuriyet Senatosu 
[Kabul edenler] 

Haydar Tunç.kanat 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 

KONYA 
Fakih özlen 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin BaMiroğlu 
Özer Derbil 

Millet Meclisi 
[Kabul edenler] 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İbrahim Elmalı 

Reşit ÜJlker 

İZMİR 
Kemal önder 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KONYA 
Mustafa Kuibilay tmer 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

Cumhuriyet S e n a t o s u 
[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

— 471 — (2) 



T. B. M. M. (B : 11 3 . 5 . 1972 O : 1 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokağlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varıglı 

MANİSA 
Oral Karaosmaııoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ADANA 
Ali Cavit Oral 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygrün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Sinan Bosma 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma* 

ARTVİN 
Muşta/fa Roma 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Memft HulM önür 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat ATCI 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gîilkan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilerin 
Naci Gaeı'rofflu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz ' 

Millet Meclisi 
[Reddedenler] 

Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
İsmail Hafkkı Telkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Ali Nadlıi Erdelm 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarı'kçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisıoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daııt 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadı oğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
H. Avni Kavunmacıoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 

Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TBABZON 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Necmefttim Cevheri 
Mehmet Ali G-ötolü 
Ba'hni Karakeçıild 

Cumhuriyet Senatosu 
[Çekinser] 

DOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Eskişehir 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Mailatya 1 
Nevşehir 1 
Sivas i 

Yekûn 11 

UŞAK 
Orhar. Dengnız 

YOZGAT 
Neşet Tannd&ğ 

1 ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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T. B. M. M. 18 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporunun eski Başbakan Süley
man Demirel ile ilgili bölümünün açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal Şeııoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 633 
: 207 
: 180 
: 26 

1 
415 

: 11 

Cumhuriyet Senatosu 
[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil ' 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öaçetin 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 

İZMÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NlĞ-DE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertlürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
OUMHURBAŞKANIN-

OA SEÇİLEN ÜYE 
özer Derbil 

ADANA 
AU Cavit Orall 
Hüsamettin Udu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerrçtl 
Hasan Dinler 

Millet 
[Kabul 

Şevki Güler 
Ali İhsan: Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Sinan Bosna 

Meclisi 
edenler] 

H. Turgut Tokea* 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menıteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü ÇavdaroÇlu 
Kemal Ertleım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osttnan Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
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BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayraımo£İu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğhı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçuıba&ı 

DENİZLİ 
Fuat ATCI 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savoı 
Nafiz Yıldıran 

EDİRNE 
İJhami Ertem 
Veli GMkan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Turhan Bilgin 
Naci Gacıroğhı 
Fethullah Ta§kesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönm*z 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseöğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Gavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
İsmail Haflflkı Telkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Tür kay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Ali Nadlıi Erdem 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

Sabri Keskin | 
Mustafa Toplular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlıt 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut | 

KIRKLARELİ i 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy ı 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavunmaeıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

PvİZE 
Salih Zeki Köseöğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
HüteeyikL Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali GoMü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengâz 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğflu 
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TABİÎ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran üzkaya 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

Cumhuriyet Senatosu 
[Reddedenler] 

Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan T opal oğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Millet Meclisi 
[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

Reşit Ülker 
İZMİR 

Kemal önder 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

Millet Meclisi 
[Çekinser] 

İSTANBUL 
İbrahim El m allı 

[Açık Uyelikler] 

Aydın 1 
Bursıa 1 
Diyarbakır 1 
Edime 1 
Elâzığ 1 
'Eskişehir 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevışehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 11 

KONYA 
Fakih Özlen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Selâhattin Babüroğlu 

KONYA 
Mustafa Kuibilay Imer 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMI 
11 XOİ BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1972 Çarşamfba 

iSaat : 115,00 

1. _ BAŞKANLİK DİVANİNİN SUNUŞLARI 
2. _ TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNıOE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ (SORULAR 

5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
8. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İ3Çîtüiaü|ğHintüaı Meclis Sorutturma 
Hazırlık îtomisyonlariyle ilgili 14 neü madde
sinin 5 ve 7 moi fıkralarınım değiştMİmesime 
dair tüzük ^teklifi ve Karma içtüzük Geçici 
Komisyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

7. — MEOLİS(SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA İSEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Aydım eski Milletvekili Reşat özar-

da'nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
Mzmıetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza 
Kanununum 146 mcı maddesine uyduğu iddia-
sayfle, eski Başibakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 mcı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 5 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu (9/15) (S. Sayısı ı 76) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1971)) 

2. — istanlbul Milletvekili Eşref Derim-
(çay'ın, istamîbul Belediye Meclisinin, İstamlbui 
yolu giiizergâlhı ve Boğaziçi köprüsü talsdiklij 
ıplanı ile bu planı tadilen onaylayan imar 
/ve İskân Bakanlığımın planını değiştirerek 
tatfbik etmesiyle, 6735 sayılı imar Kanum/uma 
aykırı hareket ettiği ve istimlakler ile açıla
cak tazminat dâvaları dolayısıyla Devleti 
(zarara uğratacağı, bu fiilin ise Türk Ceza 

Kanunumun 240 mcı maddesine uyduğu iddia
sıyla, eski Barbakan ve eski Bayındırlık Ba
kanı hakkımda Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 17 Numaralı soruşturma Ha
zırlık Komisyiomu. raporu (9/17) (S- Sayısı : 
78) (iDağıtama tarihi : 16 . 7 . 1971) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşımın, islâm di
n/inim çeşitü maksatlarla istismar edilmesine 
müsamaha ile görevlerimi ihmal ve suiistimal 
ettiği, fbu fiilin ise Türk Oeza Kamununum 
230 ve 240 mcı maddelerime uyduğu iddiası' 
ile, Başibakam ve eski Devlet Bakanı Refet 
Sergin ile Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
fbeyli haklarında Anayasamın 90 mcı ve T. B. 
M. M. İçtüzüğünüm 12 nci maddesi gereğince 
Meclis (Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 18 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 8 . 1971) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topalioğlu'nun ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânıma petrol sanayii bölümünü de
ğiştirerek tatfbik etenesinle, 77 sayılı Kanunu
mun 4 ncü maddesine aykırı hareket ettiği 
ve hu fiilimin Anayasanın 129 neu maddesine 
aykırı oldu#u iddiasınla, eski Enerji ve Ta-
Ibiî Kaymaklar Bakanı Refet Sezgim hakkımda 
Anayasanın 90 ncı ve T- B. M. M. içtüzüğü
mün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Sö-
ruişturması açılmasına dair önergesi ve 14 nu
maralı Soruşturma Haizırhk Komisyonu ra
poru (9/14) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma ta
rihi : 10 .11 .1971) 

5. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıilb-
raihimJoğlu'nums, Ceyihan Ticaret Borsası idare 
Heyeti ve idare Meclisinin feshi münasebe
tiyle verilen Danıştay kararlarını infaz etmi-
yerek, T. C. K. num 240 ncı maddesini ihlâl 
ettikleri iddiası ile, Ticaret eski1 Bakanı Sa
dık Tekim Müfftüoğlu ve Ticaret eski Bakamı 
Ahmet Türklel haklarında Amsvyasanım 88 ve 



90 ncı maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılimasına daiîr önergesi ve 9 nufmaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/9) 
(İS. Sayısı : 83) (Dağıtaıa Tarihi : 29 . 2 . 1972) 

8. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Tegvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihJmal ve yaptıkları usulsüzlükler, 
T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsa
mama girdiği iddia'sıyle Başbakan, Ticaret esiki 
'Bakanı Ahımet Türkel ile Ticaret eski bakan
ları Macit Zeren ve Sadıik Tekin Mülfltüıoğlu 
haklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
[Birleşik Tbplantıisı içtüzüğünün 12 nıci mad
desi gereğince Meioliıs Soruşturması ajçıilnıaısına 
dair önergesi ve i nurnıiaralı Sorutturma Ha
zırlık Kotmıiisyönu raporu (9/4) (IS. Sayısı : 
84) (Dağıltma tarihi : 29 . 2 .1972) 

7. — Zonguldak eski' IVKletvelkili Eknıel 
Çetimler'in, Enerji vie Tabiî Kaymaklar eski 
Bakam Refet Sezlgin'in, Ereğli Kömür işlet-

2 — 

mıelsi Müessesesi için yapılan ihale hakkındaki 
tutum ve fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı mad
desine temas ettiği iddiajsıyüle hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve T- B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddesi gere
ğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 3 numaralı Soruşturma Hazırlık 
iKamilsyonu haporu (9/3) (S. Sayısı : 85) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 2 .1972) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
ikinci Bleş Yıllık Plân döneminde kalkınma fo
nu adı altında harcanması lâzımgelen meblâ
ğın sarf edilmesinde bütyiük yolsuzluklar oldu
ğu ve Ibu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine umduğu iddialsıjyle Anajyaisanın 90 ncı 
maddesi ufyarınica Barbakan hakkında bir Mec
lis Soruşibuırmtası açılmasına dair önergesi ve 
15 numaralı iSoruşturma Hazırflak Komisyonu 
raporu (9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıltlma ta
rihi : 2 . 3 . 1972) 
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