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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hatay üyesi Mustafa Deliveli; Suriye Hü
kümetinin Hatay'ı Suriye hudutları içinde gös
teren haritalar bastırarak Beyrut Hava Ala
nından Türkiye'ye gelen her yolcunun eline bir 
aded verdiklerini beyanla, haddini bilmiyen bu 
devlete icabında gerekli dersi vermeye Türk 
Ordusunun her zaman kaadir bulunduğunu be
lirtti. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men; Suriye Hükümetinin Hatay üzerinde 
ileri sürdüğü iddialara temasla, Hatay'ın, ta
rihçesini belcelere dayanarak anlattı ve Suriye 
Hükümetinin kendi hudutları içinde kalan 
Türklere muahede ile sağlanan haklarının da
hi vermediğini, bununla yakından alâkadar 
olunmasını istedi. 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil; 
Suriye Hükümetinin birtakım anlaşmaları ta
nımak istemediğini ve her fırsatta bunlar üze
rinde durulduğunu, Türkiye ile iyi komşuluğun 
kendisine ancak menfaat sağhyacağmı, Hatay'ı 
Suriye haritasında göstermenin kolay, fakat 
Türkiye'den koparmanın muhal olduğunu bil
dirdi. 

Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu'nun; Niğ
de Üyesi Kudret Bayhan'm Türkiye - Avrupa 
İktisadi işbirliği. Parlâmentosuna üye seçimi 
ile ilgili 27 nci maddenin gündemden çıkarıla
rak Başkanlık Divanına iadesine dair önergesi 
görüşüldü ve reddedildi. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhar.'ın, Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonu seçimleri
ne dair 6 , 1 . 1970 tarihli önergesi üzerinde ce
reyan eden uzun görüşmelerden sonra, öner
ge, yani evvelce yapılan seçimin iptali ile ye
niden seçim yapılması teklifi kabul edildi. 

Komisyonlara üye seçimine geçilerek 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümeti arasında akdolunan kredi 
anlaşması konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonuna, evvelce seçilenlere ilâveten, Orhan 
Kürümoğlu (Bitlis) ve Necip Seyhan (Hakkâ
ri) seçildiler. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 
tasarısı açık oya sunuldu ve salt çoğunluk te
min edilemediği anlaşıldığından tasarının, ge
lecek birleşimde tekrar açık oya arz edileceği 
bildirildi. 

Su Ürünleri Kanunu tasarısı üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

14 Ocak 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ü naldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Üaaldı. 
KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 
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C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1970 O : 1 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet Se
natosu 1/1022 (S. Sayısı : 1312) (1) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özgüneş'in ver

miş olduğu Senato araştırması önergesinin mü
zakeresine geçilmeden evvel, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun açık oylama
sını yapacağız. Küre kürsüye konulsun. Oy
lamaya hangi seçim bölgesinden başlanılacağına 
dair kur'a çekiyorum: Zihni Betil (Tokat) 

(Tokat Senatörü Zihni Betil'den itibaren 
isimler okundu ve oylar toplandı. 

4. —• CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar T una gürcün faaliyetleri hali
kında Senato araşirıması istiycn önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgüneş'in Diyanet İşleri Başkan
lığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri 
hakkında Senato araştrıması önergesinin mü
zakeresi yarıda kalmıştı. Şimdi; söz, önerge 
sahibi Saym özgüneş'in. 

Buyurun, Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Baıkan, Cumhuriyet SenatcTasrn saym üyeleri, 
bir hafta önceki oturumda sise neden bir Senato 
araştırması istediğimizin sebeplerini kısaca arz 
etmiştim. Bu oturumda lınngi noktalar üzerin
de durulmasını, hangi husu.-lnrm araştırılmasını 
arzu ettiğimizi arz edeceğim. 

Araştırılmasını istediğimiz birinci konu; Em
niyet Genel Müdürlüğünün, aldığı haberlere gö
re tanzim ederek, İçişleri Bakanlığı vasıtasiyle 
Devlet Bakanlığına göndermiş olduğu 12.8.1960 
gün ve 78075 sayılı yazılarıdır ki, bu yazıda; 
Yaşar Tıınagür, Atatürk düşmanı, irticai yay
mak için gayretler sarf ettiği ve aynı zaman
da yaklaşmakta olan seçimlerde bir partinin le
hine propaganda yapmak hazırlığı içinde bulun
duğunu, bildiriliyor. 

ikincisi, Yaşar Tunagür'ün, Diyanet işleri 
Başkanvekilliğine tâyinidir. Bir Devlet Baka
nının sumeninin allında, içişleri Bakanlığının bu 

(1) 1312 S. Seıyılı basmayazı 6 . 1 . 1970 
tarihli 21 nci Birleşim tutanak dergisine bağ
lıdan. 

ağır ithamlarla dolu yazısı bulunduğu halde, 
aradan daha dört ay gibi kısa bir zaman geçme
sine rağmen âdeta İçişleri Bakanlığının bu ya
zısının bir tavsiye mektubu yerine getiren bu 
zatın Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Vekilli
ğine tâyini konusudur ki, bu da 25 . 12 . 1965 
gününde olmuştur. 

Üçüncüsü, Diyanet işleri Başkanlığında, baş
kan yardımcısı' vekilliğini aldıktan sonra yap
mış olduğu kanunsuz işlemlerdir. Bu kanunsuz 
işlemleri neler olduğunun kısa bir özetini ver
mek için Saym Devlet Bakanının, Sayın Ali 
Rıza Hakses'e yazmış olduğu bir yazıya ceva
ben verdiği yazıyı okumak, epeyce fikir edin
dirir. 

Sayın Ali Rıza Hakses'in salâhiyetlerine gi
ren konularda, doğrudan doğruya işlem yapmış, 
Ali Rıza Hakses'i bir kenara itmiş, gerek Baş
kanlık içinde ve gerekse taşra teşkilâtında hu
kuka aykırı, haksız ve salâhiyetlerinin dışında 
işlem yapılması üzerine Sayın Ali Rıza Hakses 
bir tamim neşrederek, başkanvekillerinin bun
dan sonra kendi adına icraat yapamıyacakları-
nı, evrak üzerinde mutlaka kendi imzasının bu
lunması lâzımgeldiğini söylemiştir. Buna rağ-
mon, Yaşar Tunagür bu emri hiçe saymış, o za
manki Personel Dairesi Başkanı, şimdiki Teftiş 
Kurulu Başkanını da yanma alarak Ali Rıza 
Hakses'e hakaret etmiş, bu, Saym Bakana inti
kâl ettirilmiş, bu hakaretlerde devam etmesi 
üzerine, ikinci bir tamim çıkararak, ve Yaşar 
Tunagür'ün de ismini zikrederek, bundan son
ra kendi adına imza salâhiyetini aldığını bil
dirmiştir. işte, bu zaman, Saym Devlet Bakanı, 
Ali Rıza Hakses'e bir yazı yazarak bunun he
sabını sormuştur. Sayın Hakses'in verdiği ce-
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vap şudur; «Zata mahsus ve gizlidir. Sayı : 198, 
28 . 10 . 1967 Devlet Bakanlığına, ilgi 25.10.1967 
tarih ve 7490 sayılı emirlerinizin karşılığıdır. 
22 . 10 . 1967 tarih ve 156 sayılı tamim ile alâ
kalı olarak göndermiş olduğunuz ilgi yazınızda 
kaydettiğiniz hususları, samimî ve tamamen 
hakikatlerin ışığı altında, cevaplandırmayı za
ruri görmüş bulunuyorum. Bu vesile ile hemen 
arz edeyim ki, bugün Türkiye'de hiçbir daire 
ve müessese âmiri, benim bulunduğum derece
de, müşkül, vazifesini yapamamanın ıstırabı 
içinde değildir. 633 sayılı Teşkilât Kanunumuz 
Diyanet İşlerinin idaresindeki salâhiyet ve me
suliyeti tarafıma tahmil etmiş bulunmaktadır. 
Fakat, ne üzücüdür ki, ben kanunun vermiş ol-
duğ-u bu salâhiyetlerimi aşağıda arz olunan 
sebeplerden dolayı kullanamamanın huzursuz
luğu içindeyim. 

Hâdiselerin tahliline 1,5 sene öncelerine gi
derek, diğer bir tâbirle, selefim ibrahim Elmalı 
zamanından başlamak zaruri bulunmaktadır. 
ibrahim Elmalı Reis olduktan bir müddet son
ra İzmir'de vaiz bulunan Yaşar Tunagür, bâzı 
dost ve yaranlarının gayret ve yardımiyle, Baş
kan muavinliği vekâletine, hasbelkader, getiril
miştir. Vazifeye başlamasından itibaren Elma
lı'yı; keyfî tâyin, nakil ve emeklilik gibi ka
nunsuz hareketlere sevk etmiş, bu neviden bir
çok kanunsuz işleri de kendisi istimal ederek 
bunların mesuliyetini Elmalı'ya maharetle yük
lemek suretiyle işin içinden sıyrılmış ve el'anda 
sıyrılmak istemektedir. Bu hususun en güzel 
ve taze misali; birkaç gün önce zatıâlilerine 
takdim olunan izmir Müftüsü Ahmet Karakul
lukçu'nun kararnamesinde olan sahtekârlıktır. 
Bilâhara, İbrahim Elmalı; Yaşar Tunagür'ün 
ne tıynette bir insan olduğunu anlaması üzerine 
bütün vazifelerini ve imza salâhiyetlerini elin
den almış ve odasında muattal kılmıştır. Bu du
rum muvacehesinde komitacı ve tezviratcı bir 
ruha sahibolan Yaşar Tunagür, Elmalı aleyhin
deki şahıslarla işbirliği yaparak neşriyatı El
malı aleyhine kışkırtmış ve neticede emekliye 
sevk ettirmiştir.» 

Bilhassa kaydetmek isterim ki. Elmalı'nın 
emekliye şevki mevzuunda gazetelere intikâl 
eden hususların hâdisenin zahir sebebi olduğu
nu ve esas sebebin ise, Yaşar Tunagür'den im
za salâhiyetinin alınmış olması keyfiyetinin teş
kil etmiş olduğunu ehemmiyetle arz ederim. 

Bilâhara bana vazife tevcih olunduğunda, 
bu durumları bilidiğim için, vazifeye başladığı
mın ilk günlerinde bir tamim neşrederek tâyin, 
nakil, emeklilik, Başkanlık emrine alma, ve sa
ire gibi hususlarda imzamı havi oimıyan evra
kın hiçbir kıymet ifade ©tmiyeeeğini beyan et
tim. Fakat bir müddet sonra Yaşar Tunagür'ün 
kendi imzasiyle bana ait salâhiyetleri istimal et
tiğini tesbit etmem üzerine ikinci defa olarak 
3 . 5 . 1867 tarih ve 87 sayılı tamimi neşret
mek mecburiyetinde kaldım. 22 . 10 . 1967 ta
rihli son tamimde ise, önceki tamimlerimizin 
kanun ve nizam tanımıyan Yaşar Tunagür ta
rafından nazara alınmadığını ve gözümün önün
de merkez teşkilâtında kendi imzasiyle tâyin
ler yapmak suretiyle bu cüretkârca hareket
leri tevali ettirdiklerini görmem üzerine isim 
tasrih etmek mecburiyetinde kaldım. Zira, daha 
bu tâyinlerin iptali için istediğim mucipler ge
tirilmemiştir. Kaldı ki, bahis konusu tamim taş
ra teşkilâtına da gönderilmemiştir. Yaşar Tu
nagür, taşra teşkilâtında da salahiyetli olarak 
tâyinler ve nakiller yapmaktadır. Şayet, zatıâli-
niz tensip buyurarsa bsnim tasarrufum altında 
olan işlerden pek çoğunun Yaşar Tunagür im-
z?siy!e yapıldığını, teşkilâta gönderilecek bir 
tamimle tesbit etmek ve bu şahsın kanunsuz ve 
keyfî hareketlerini gözlerinizin önüne sermek 
mümkündür. Yine bu şahıs daire içinde kendi 
adamlarından müteşekkil bir şebeke kurmuş
tur. Bu sebeple verdiğim emirler ifa edilmemek
tedir. Nerede görülmüştür ki, dairenin idare
sinden mesul olan bir reis veya umum müdü
rün, kanun ve nizama uygun olan emirleri ifa 
e s r e s i n ? Mumaileyhin hiçbir surette ilmî ve 
idari mdûmat ve salâhiyeti yoktur. Yalnız iğ
fal ve sureti haktan görünüp birtakım zavallı
ları aldatmak kabiliyetine maliktir. 633 sayılı 
Teşkilât Kanununun 3 - 4 ve 21 noi maddeleri 
sarihtir ve yüksek malûmunuzdur. Bu maddele
rin izahım zai '*< görüyorum. - Yaşar Tunagür'ün, 
B:EÜ ve tahrikleriyle hareket eden Personel 
Dahisi Başkam Hüseyin özgür'ün, bana kar
şı yaptığı küstahça hareket malûmunuzdur 
- Bu küstaöıca hareket diye bahsedilen husus, 
olasına kadar girilmiş ve Sayın Ali Rıza Hak-
s33'e hakaret edilmiştir. -

Muhterem beyefendi, özbeöz Türk'üm, ya-, 
rım asırlık dinî hizmetim ve halim herkesçe ma, 
iûm olduğu üzere tertemizdir. Hele karışık iş-
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ler şaibesi altında Hiç değilim, ömrümün geri 
kalan kısmımda da milletimin ve teşkilâtımın 
huzur ve refahı için hayırlı işler yapmayı, bana 
nasibetmesini Cenabı Haktan niyaz etmekte
yim. . 

Bu vesile ile daire içinde nahoş hâdiselere 
meydan verilmeden zatıâlinizden, bütün sami
miyetimle, istirham ediyorum ki, Diyanet teşki
lâtının huzur ve sükûnu, âmme hizmetlerinin 
kanun ve nizam dâhilinde yürütülmesi için ken
dilerine itimaidim kalmıyan Yaşar Tunagür'ü 
asli vazifesi olan istanbul Müftülüğüne ve onun 
sözünden çıkmıyan Personel Başkanvekili Hü
seyin özgü'nün de Din işleri Yüksek Kurulun
daki vazifesine iadelerini arz eder, hürmetleri
mi sunarım. 

Diyanet işleri Başkanı, 
Ali Rıza Hakses.» 

Arkadaşlarım, bu yazıyı alan Devlet Baka
nı yine Yaşar Tunagür hakkında her hangi" 
bir muamele yapmamış, bundan sonra Sayın 
Ali Rıza Hakses re'sen harekete geçerek Yaşar 
Tunagür'ü İstanbul müftülüğüne iade etmek is
temiştir. işte o zaman kıyametler kopmuş, iki 
önceki bir tarihle YaLşar Tunagür'e mecburi 
isin verilmiştir. (O.H.P. sıralarından : Hakses'e, 
Hakses'e değil mi sesleri) Bu hususun da tah
kikini istirham ediyoruz. 

Arkadaşlarım, talhkik edilmesini istediğimiz 
bir diğer konu; bundan sonra şayet Diyanet 
İşleri Başkanvekilliğine kanunun 3 ncü mad
desi... 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, arkadaşlar an
layamadılar efendim. Kime mecburi izin veril
miş efendim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Rıza Hakses'e mec
burî izin vermiştir, Devlet Bakanı. («Yanlış 
Ls3ylei;îiniz de onun için» sesleri) 633 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine göre Diyanet işleri 
Başkanı her hangi bir vekil bırakmadan göre
vinden ayrılırsa veya görevinden ayrılmak 
mecburiyetinde kalırsa onun yerine Din işleri 
Yüfek Kurulu Başkanı, vekillik eder. Fakat 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Ezher-
îi'n'in de Yaşar Tunagür hakkında farklı bir1 

muamele yapmıyacağını gayet iyi bilen Devlet 
Bakanı, Kanunu çiğniyerek, kanun hükmünü 
bir kenara iterek daha uslu zannettiği ve cid

den de daha itaatkâr çıkan bir başka zatı vekâ
lete memur etmiş ve böylelikle Yaşar Tunagür 
yerinde kalmıştır. 

Arkadaşlarım, araştırılmasını istediğimiz bir 
diğer konu; bu sıralarda Yaşar Tunagür, ne 
olur ne olmaz, elinde bir mevki bulunsun, aynı 
zamanda istanbul Müftülüğünün maaşını da 
alsın diye kanuna rağmen istanbul Müftülü
ğüne tâyin edilmiştir. Yaşar Tunagür'ün İs
tanbul Müftülüğüne tâyini 633 sayılı Kanuna 
aykırıdır. 633 sayılı Kanunun geçici madde
sine göre bu kanun çıktığı zaman görev ba
şında bulunan ve fakat 22 nci maddedeki nite
likleri haiz olmıyanlar bir defaya mahsus ol
mak üzere, müktesep olarak gördükleri vazi
felere tâyin edilir. Yaşar Tunagür, 633 sayılı 
Kanun çıktığı zaman, izmir'de vaizdir. Binaen
aleyh Yaşar Tunagür'ün müktesep hakkı, vaiz
liktir. Bunun bir üst makama tâyini mümkün 
değildir. Nitekim, Diyanet işleri Başkanlığı Hu
kuk Müşavirliği, 10 . 7 . 1967 gün, 4 - B - 2/299 
sayılı mütalâalariyle bu hususu teyidetmiştir. 
Hukuk Müşavirliği demiştir ki : Bu durumda 
bulunanlara (bir üst görev vermeye, 633 sayılı 
Kanun müsaade etmez, mümkün değildir.» Bu 
mütalâa ile beraber Başkanlığın bir arzusu, Din 
işleri Yüksek Kuruluna sevk edilmiştir ki, Din 
işleri Yüksek Kurulu Kanunun 3 ncü maddesine 
göre, Başkanlığın karar ve danışma organıdır. 
Din İşleri Yüksek Kurulu meseleyi düşünmüş 
ve 17 . 7 . 1967 gün ve 141 sayılı kararı ile de
miştir ki, «bu gibi kimseleri imtihan dahi ya
parak br üst göreve tâyin etmek mümkün de
ğildir. Meselâ; demiştir. Din İşleri Yüksek Ku
rulu, eğer bu kimselerin, vaiz iseler müftülüğe, 
şayet kaza müftüsü iseler, bir âmir durumunda 
bulunan, vilâyet müftülüğüne tâyini mümkün 
değil. Kanun, buna müsaade etmez.» Hattâ de-
miktir ki, Din işleri Yüksek Kurulu, «eğer böy
le bir tâyin yapılmışsa iptal edilmesi lâzımge-
lir.» Fakat, Yaşar Tunagür'ün bu kanunsuz tâ
yini iptal edilmemiştir. Bunun da araştırıması-
nı istirham ediyorum. 

Arkadaşlarım, araştırılmasını istediğimiz 
bir diğer konu : Şu elimizde bulunan 11 Mart 
1966 gün ve 12248 sayılı Resmî Gazete ile ya
pılan sahtekârlıktır. Resmî Gazete; Cumhur
başkanına vekâlet etmekte olan Sayın ibrahim 
Şevki Atasağun'un imzası, Sayın Başbakanın 
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imzası bir sahtekârlığa alet edilmiştir. Resmî 
Gazete burada. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisi
ne gönderilen, bilhassa Diyanet işleri Başkan
lığına ait hususlarda; acaba lâyık mıdır, de
ğil midir diye Sayın General Cihat Alpan va-
sıtasiyle, tahkikat yaptırmaktadır, bunu Ya
şar Tunagür de çok iyi bilir. Sayın General 
Cihat Alpan'in gözünden hiçbir şey kaçmaya
cağını bilen Yaşar Tunagür burada hileye 
sapmış ve bir imam - Hatip okulu mezunu olan 
Ahmet Karakullukçu'yu izmir Müftülüğü gibi 
önemli bir yere tâyin ettirmek ve bu bölgeyi 
elinde bulundurmaya devam ettirmek için Hu
kuk Fakültesi mezunu, Yüksek islâm Ensti
tüsü mezunu olarak göstefmiş ve bu zatın tâyi
ni, Sayın tbrahim Şevki Atasağun'un Cumhur
başkanına vekâlet ettiği bir zamanda Başba
kanlıktan geçerek çıkmıştır. Eğer, Sayın ib
rahim Şevki Atasağun'un vekâlet ettiği bir za
manda bunun çıkmış olması bir tesadüfse mut
laka Sayın Atasağun için bu talihsiz bir tesa
düftür. 

Arkadaaşlarım, ben bir soru açtım, dedim 
ki; bu sahtekârlık hakkında ne yapıldı? Bana 
Hükümet cevap verdi, dedi ki; «buna sebebo-
lanlar hakkında gerekli tahkikatın yapılması 
için Başkanlığa emir verildi.» Bekledim, bek
ledim, cidden bu tahkikat yapıldı. Fakat tah
kikattan bir türlü netice çıkmadı, ikinci bir 
soru açtım, dedim ki; falan yazınızda diyor
sunuz ki, Başkanlığa tahkikat için emir ve-
rMi, ne oldu tahkikatın neticesi? Bir yıldır 
bir türlü Sayın Bakandan cevap çıkmadı. Ne
den cevap çıkmadı, acaba, neden Sayın Bakan 
bir yıldır bu soruma bir türlü cevap vermedi!. 
Şimdi, size okuyacağım iki vesika, bunun neden 
çıkmadığım gayet güzel anlatacaktır. 

Arkadaşlarım, cidden Başkanlık bir tahkikat 
yaptırmış. Ve birtakım insanların yazılı bilgi-
leıiıe müracaat etmiştir. Bakın, bunlardan bi
risi; kararnameyi hazırlıyan memur ne diyor. 
«Diyanet İşleri Başkanlığına, Ankara, 11.10.1887 
günlü, yazımızla izmir Müftüsü Ahmet Karakul
lukçu hakkında istenilen malûmata yazılı ceva-
bımdır: Özlük İşleri Müdürlüğü tâyin işleri bü
rosunda çalıştığım sırada Erdek Müftüsü Ahmet 
Karakullukçu'nun İzmir Müftülüğüme naklen 
tâyini içil bir kararname yazılması, makam ta
rafından emredilmişti. Ben, bu kararnameyi emir 
gereğince yazdım. Fakat tahsil durumundan 

bahsetmemiştim. Bu kararnameyi imzaya yolla
mıştım, o zaman Özlük işleri Müdürlüğüne; ha
len Evrak ve Yasıişleri Müdürü olan Yaşar Gök
ten Bey, Personel Dai*esi Başkanlığına da Rah
mi Özer Bey bakıyorlardı. Kararname, bu iki 
kanaldan imzalanarak muavin Yaşar Tunagür 
Beye gönderildi. Bilâhara kararname tashih edi
lerek ve üzerine bir not takılmış halde muavin 
Yaşar Tunagür Beyden geri geldi. Bu arada be
ni yukarıya, makamına çağırtarak, «Bu karar
nameye tahsil yasmamışsınız. Ben bu zatı çok 
iyi tanırım, iki fakülte mezunudur. Hem Hukuk 
Fakültesini hem de Yüksek islâm Enstitüsünü 
bitirmiştir. Hadi, evlâdım, çabuk yaz getir.» 
dedi. Ben de, bana verilmiş olan bu emri söylen
diği şekilde ve tashih edildiği gibi yazdım ve 
gönderdim. Kararname tekrar imzadan çıkıp ba
na geldiğinde tashih edilmiş şekli ve not yoktu. 
Kararnamenin Başbakanlıktan gelmesini bekle
mek üzere intizar dosyasına, biz de kalan kısmı
nı koydum. 

Bu hususta bildiklerim bundan ibarettir, mu
kadderatım üzerine yemin ederim. 12 .10 .1987, 
Nüket Atlihan, Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
memuru.» 

Kararnameyi hazırlıyan memur diyor ki, 
«Ben doğru dürüst kararnameyi hasırladım. 
fakat Yaşar Tunagür evvelâ not göndererek bu
na mutlaka tahsil durumunu,, iki fakülte bitirdi
ğinin ilâvesini istedi, sonra beni yanına çağır
dı, emir verdi, ben de dediği gibi hazırladım ve 
gönderdin.» Bundan sonra bakalım bilgisine mü
racaat edilen ikinci bir memur. O zamanın Per
sonel Dairesi Başkanı, halihazırda Teftiş Ku
rulu Başkanı ne diyor. «7 . 10 . 1967 tarihli 
yazınıza karşılık; Sayın ibrahim Elmalı Diya-

İ net İşleri Reisi, Yaşar Tunagür Beyin Reis mu
avini, ibrahim Ethem Bey Teftiş Kurulu Baş
kanı iken, ben de Personel Başkanlığı vazifesi
ni ifa etmekte idim. Bu esnada zamanın izmir 
Müftüsü Celâl Yıldırım'm Muş'a nakli ile Ber
gama Müftüsü Necat'j Sönmezer'in de, tenzili 
rütbe ile, Kütahya Müftülük Şefliğine nakli 

1 nicvzııubahsoldu. Necati Sönmezer'in mucibi ba-
| na geldiğinde bu icraatın hukukî olmadığı ci-
İ hetle Danıştay'dan geri döneceğini, gerek ibra-
| Mm Elmalı ve gerekse Yaşar Tunagür'e zikre

derek evrakı imzadan imtina ettim. Bu hâdise-
I den kısa bir müddet sonra Necati Sönmezer'in 

— 236 — 



C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1970 O : 1 

şefliğinden de vazgeçilerek müftülük kâtibi ola
rak, tenzili rütbe ile ve naklen, tâyininin çıktı
ğını öğrendim. Bu âyini mütaakıp Celâl Yıldı-
nm'ın nakli ile ilgili kararnameyi görmediğim 
gibi ondan açılan izmir Müftülüğüne Ahmet Ka
rakullukçu.'nun kararnamesini de görmedim. 
Benden habersiz yapıldı. Bu sebeple Ahmet Ka
rakullukçu'nun izmir'e tâyini ile ilgili sıhhatli 
bilgini! halen reis muavini olan Yaşar Tuna-
gür'den alınabileceği kanaatindeyim. Zira, şim
di olduğu gilbi, o zaman da tâyin ve nakil işle
rine Yaşar Tunagür hâkim durumda idi Yuka
rıda mezkûr tâyin ve nakillere muhalefetim, 
Personel Başkanlığından ayrılmama sebebiyet 
verdiği cihetle, bundan sonraki safahat! bilmiyo
rum, hürmetlerimle arz ederim. 12 . 10 . 1967, 
Rahmi Özer, Teftiş Kurulu Başkanı.» 

(A. P. sıralarından: Mahiyeti anlaşılmıyan 
sesler.) 

Sanıyorum ki, arkadaşlarım, bâzı hakikatler, 
bâz', kimseleri rahatsız etmektedir. Ama, aziz 
kardeşlerim; gerçekler burada konuşulmaJdığı 
gün, gerçekler bu Parlâmentonun sahasının dı
şına çıktığı, gün »Parlâmento itibarını yitirir. 
Parlâmento eğer olayların gerisine düşerse mem
lekette biıbir dalavere alır yürür, birtakım in
sanlar kalkar kendisini Devlet içinde Devlet 
zanneder, kanunları bir kenara iter, istediğini 
yapar, alâkalı makamlara müracaat edilir, kim
se bir şey yapmaz, Parlâmentoya bu getirildiği 
zaman da sağdan soldan lâf atılmaya kalkılırsa 
arkadaşlarım. Parlâmento itibarını yitirir. 

SELÂHATTİN AĞAR (Ordu) — Kirazoğlu'-
nu niye astırmadın da zavallı Hasan Polatkan'ı 
astırdın. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı kcnuşmıyalım. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Benim, 

burada c'evaplandıramıyacağım lâf yoktur. Ama, 
söylenecek lâf, şu kürsüye gelecek kadar hay
siyet sahibi olmalı, istiyen gelir bu kürsüye, bu 
kürsüye çıkar, söyler ve bu kürsüden cevabını 
veririm. 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Avukatlık 
yapıyor, burada... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ben, 
böyle sağdan soldan gelen şeylere cevap verme
ye tenezzül etmem. Ama buraya gelmeye... 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, rica ediyorum... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Buraya 

gelmeye cesaretin var mı? 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, bakın müdaha
le eden arkadaşıma Başkanlık müdahale edi
yor. Onun için sizden rica ediyorum, siz cevap 
vermeyin, konuşmanıza devam edin efendim, 
lütfen. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şimdi, 
arkadaşlarım, zannediyorum ki, sayın senatör
ler, «ne oldu bu tahkikatın neticesi» diye sor
duğum Önergemin neden cevapsız kaldığını iyi
ce anlamışlardı'. îş, geldi Yaşar Tunagür'e da
yandı mı 'kimsenin gücü yetmiyor. Araştırılma
sını istediğimiz tahkikat derhal orada duruyor. 

Şimdi, arkadaşlarım, araştırılmasını istediği
miz konulardan birisi de; bu tahkikat dosyası 
ne oldu? Devletin Resmî Gazetesini sahtekâr
lığa alet edenler, Cumhurbaşkanını, Başbakanı 
aldatmaya çalışanlar hakkında ne gibi işlem 
yapidı, bunları da öğrenmek istiyorum. 

Aıjkadaşlarım, araştırmasını istediğimiz ko
nulardan bir tanesi; Sayın Cuimhuılbaşkanı bir 
yurt içi gezisinde iken, Millî Emniyet Başkan
lığı bir kurye ile kalın bir dosyayı 'kendilerine 
göndermiş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Sayın General, bu dosyayı bir çadır içinde in
celemiş, neticelendirmiş ve Cumhurbaşkanı An
kara'ya döndüğü zaman Sayın Başlba|kanı cel-
bederek dosyayı göstermiş ve «Bu dosyanın bir 
örneği size verildi mi?» diye sormuştur. Sayın 
Başbakandan müspet cevap aldıktan sonra, 
«Öyle ise gereğini yapın» demiş. Bugüne ka
dar bu dosya üzerinde hiçbir işlem yapılmamış-
tii.'. Araştırılmasını istediğimiz konulardan bi
risi de; Cumhurbakanlığı tarafından Başbaka
na intikal ettirilen ve Cumhurbaşkıanına da 
Millî Emniyet tarafından verilen bu dosyanın 
neden işleme tâbi tutulmadığı ve mahiyetinin 
ne olduğudur. 

Aılkadaşlaıım, gaçsn ofurumda size Bilecik 
A. P. İlçe İdare Kurulu Üyesi Sayın Fahrettin 
Demirci'nin Sayın Bakana yazdığı bir mektu
bu okudum. Hafızalarınızı tazelemek için bir 
iki kelime ile konuyu tekrarlamak istiyorum. 
Bilecikte, bir müftü ile müftülük şefi vardır, bu 
ilki zat hakkında son derece ağır ithamlar var
dı son derecede ağır. Burada bunlan tekrar
lamak istemiyorum. Bu hususu Bakanlığa inti
kal ettirmişler, müfettiş gelmiş, 50 gün Bile
cik'te kalarak tahkikat yapmışlar ve tahkikat 
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evrakı Diyanet işleri Başkanlığına intikal et
tirilmiştir. Fakat ondan sonra bütün bekle
melere rağmen bu evrak üzerinde hiçbir iş
lem yapılmamıştır. Bunun üzerine A. P. Bile
cik ilçe idare Kurulu Üyesi Saym Fahret
tin Demirci telgrafla Cumhurbaşkanına mü
racaat etmiş ve tek tek müfettiş raporlarının, 
rüşvet karşılığnda, Yaşar Tunagür tarafından 
hasıraltı edildiğini iddia etmiştir. Cumhur
başkanı bu telgrafı Sayın Devlet Bakanına 
intikal ettirmiş ve sonra bu telgrafın birer su
reti Senato Başkanına ve Meclis Başkanına 
da çekilmiştir. Hattâ Millî Güvenlik Kuruluna 
da çekilmiştir. İşte o zaman Sayın Devlet 
Bakanı, A. P. ilçe idare kurulu üyesine bir 
yazı yazarak 10 gün içinde delillerini gön
dermesini, aksi halde kendisini mahkemeye 
vereceğini bildirmiştir. 

Bundan sonra arkadaşlarım, A. P. ilçe ida
re kurulu üyesi 10 gün içinde bütün delilleri 
göndermiş, çok ağır ithamlarda bulunmuş, 
fakat o gündür bu gündür ne o Yaşar Tuna-
gür hakkında bir tahkikat açılmış ne de bu 
iddianın sahibi mahkemeye verilmiştir? Yine 
iş, Yaşar Tunagür'e geldi, dayandı mı orada 
her türlü işler bittmektedir. Ama, mesele 
bununla da bitmemiştir arkadaşlarım, ora
nın Komünizmle Mücadele Derneği zata mah
sus ve çok mahrem ifadesiyle, bir yası gön
dermiş ve Yaşar Tunagür'ü son derece ağır 
ithamlar altında bırakmıştır. Bu yazıyı da bu
rada okudum. Fakat bugüne kadar bu yazı 
'hakkında da her hangi bir işlem yapıldığına 
dair bir bilgimiz mevcut değildir. Şu hale 
göre, Yaşar Tunagür'ü son derece ağır it
hamlar altında bulunduran, rüşvet almakla, 
rüşvet alarak resmî evrak üzerinde değişik-
lik yapmakla, bir kısım suçlan saklamakla 
itham eden bu yazılar üzerine ne gibi işlem 
yapılmıştır, bunun da araştırılmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Devlet me
muru 25 . 9 . 1967 tarihli bir rapor hazırlıya-
rak Sayın Cumhurbaşkşanma gitmiş, Yaşar 
Tunagür'ün bütün faaliyetlerini, Diyanet İş
lerinin merkez ve taşra teşkilâtında yapılan 
kanunsuzlukları teferruatı ile anlatmış, bu
nun üzerine Cumhurbaşkanı, Genel Sekreterliği 
vasıtasiyle bu zata emir vermiş, demiş ki; 
«Bunu bana bir rapor halinde tanzim et de ge
tir.» Rapor tanzim edilmiş 25 . 9 . 1967 tarihin

de Başbakanlığa tevdi edilmiştir. Bu rapordan 
bâzı kısımları size geçen oturumda okudum. 
Bu iddialar karşısında, adamın imzası var, 
adresi var. Açık açık iddia ediyor. Bir su
retini de Başbakanlığa vermekten zerre ka
dar korkusu yok. Fakat o gündür bu gündür 
bu iddialar üzerinde ne gibi bir tahkikat 
yapaılmıştır, netice ne olmuştur, bilmek istiyo
ruz. 

Arkadaşlarım, öğrenmek istediğimiz bir di
ğer konu; Yaşar Tunagür'ün dış faaliyetle
ridir. Yaşar Tunagür, bize verilen bilgiye 
göre, her yıl Hacca gitmekte ve orada birtakım 
Arap cemiyetleri ile irtibat kurmaktadır. Bu 
arada Kuveyt'e, Irak'a ve Londra'ya gitmiştir. 
Bunu, Kuveyt'e, Irak'a, Londra'ya kim davet 
etmiştir? Resmen mi gitmiştir, özel olarak mı 
gitmiştir? Londra seyahati için kendisine Dev
let Hazinesinden 7 bin lira ödenmiş midir, 
ödenmemiş midir? Eğer resmen gitti ise, resmî 
bir vazife ile gittiyse bu vazifenin mahiyeti 
nedir? özel olarak gittisyse Devlet Hazinesin
den bir para ödenmiş midir, ödenen paranın 
miktarı ne kadardır? Kuveyt'e gittiği zaman 
bu seyahati GİMA adına rnı yapmış ve bunun 
için GİMA'dan herhangi bir para almış mı
dır? Almışsa ne kadar almıştır? GİMA adına 
değil de şahsı adına yapmışsa ne maksatla 
yapmıştır, Devlet herhangi bir şekilde buna bu 
Kuveyt seyahatini yaptırmış mıdır? Bunu öğ
renmek istiyoruz, 

Öğrenmek istediğimiz diğer bir konu; Ya
şar Tunagür'e her ay GİMA'dan, dış ticaret 
uzmanı sıfatiyle, bin lira ödenmekte midir, 
ödenmemekte midir öğrenmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım, bu arada dün bana Hükü
metten sorduğum bir sorunun cevabı gelmiş
tir. Bunu da arz etmek zorundayım ki, hak
şinaslığı bir kenara bırakmıyalım. Yalnız on
dan evvel size, Ankara Cumhuriyet Savcılığı
nın, bana Adalet Bakanlığı kanalı, ile intikal 
eden bir yazısını okuyayım : Sayın Ahmet 

| Gürkan diyorlar ki - Ankara Savcılığında - «Bu 
I arada 1962 yılında Suudî Arabistan'da kurul

muş olan Rabıtai Alem - i islâm Cemiyeti, bana 
j 1965 senesindeki genel kurul toplantısı için 

davetiye gönderdi. Bunun üzerine Dostluk Gnv 
pundan Fethi Tevetoğlu. Şevki Güler ve ben 

i ayrıca Hükümetin müsaadesiyle Diyanet İşleri 
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Teşkilâtı Başkanlığından Dr. Ali Aydın olduğu 
halde, başkanlığımda, davete icabet ederek, 
'Mekke'ye gittik. Ayrıca, bu cemiyetin kurucu
ları arasında, cemiyetin kurucusu olduğunu son
radan öğrendiğim, Hilâl mecmuası sahibi Salih 
Özcan da vardı. Yine Sayın Ahmet Gürkan, 
yazılı olarak savcılığa verdiği bir dilekçede : 
«Hükümet temsilcisi olan, Diyanet İşlerinden 
Yüksek Din Kurulu üyesi Doktor Ali Aslan 
Aydın'ın ve daha evvel kurucu üye bulunan 
Salih özcan'm iştirakiyle Dünya îslâm Kongre
sine katılarak, 5 zattan ibaret olan Türk He
yeti Başkanlığında ve 2 Nisan 1965 te Hükü
metin arzusu ile Mekkei Mükerreme'ye doğru 
yola çıktık. Nihayet 17 Nisan 1967 günü açılan 
İslâm Âlemi Kongresine Türk temsilcileri ola
rak 5 kişi katıldık» diyor. Şimdi Sayın Ahmet 
Gürkan diyor ki; «Hükümetin temsilcisi olarak, 
Diyanet İşleri Başkanlığından bir din görevlisi 
Doktor Ali Aslan katıldı ve bizim gitmemizi 
Hükümet istedi. Hükümet bize görev verdi, ve 
ben öyle gittim; ve bu âlemi islâm toplantısına 
katıldım. 

Salih Özcan ne diyor? «Ben 1962 yılında hac 
farizasını yerine getirmek üzere Mekke'ye git
miştim. Orada, merkezde olan Rabıtai Âlemül 
îslâm Cemiyetine girmeyi ve üye olmamı cemi
yet asaları istediler. Ben, Türkiye Cumhuriye
tinin lâik bir devlet olduğunu, böyle bir der
neğe giremiyeceğimi, gazeteci olarak ve müca
hit sıfatiyle genel kurulda bulunabileceğimi 
söyledim. Bu sebeple 1962, 1963, 1965 senelerin
de yapılan genel kongrelerde müşahit sıfatiyle 
bulundum. Ayrıca, 1965 genel kongresine Diya
net İşleri Başkanlığından bir üye, müşahit sı
fatiyle milletvekillerinden Ahmet Gürkan, Şev
ki Güler ve Senatör Fethi Tevetoğlu iştirak et
tiler. Ben böyle bir derneğe müsaadesiz iştirak 
etmedim. üye de değilim, ve iştirak ettiğim 
toplantılar hakkında Cidde'de Sefarethaneye 
ve Ankara'daki ilgili Dahiliye Vekâletine bilgi 
verdim. Verdiğim tarihi bilemem.» dedi. 

Şimdi bakalım, arkadaşlarım, Dışişleri Ba
kanı ne diyor; Dışişleri Bakam diyor ki : 
«İkinci soruda bahis konusu olan husus hak
kında Bakanlığımda her hangi bir malûmat 
mevcut değil». Ben soruyorum, diyorum ki; bu 
zevat Hükümet adına katıldı mı, Hükümetin 
müsaadesiyle katıldı mı? Bakanlığınızda bu hu

susta bir bilgi var mı? Sayın Dışişleri Bakanı 
diyor ki : «Hayır yok.» Sonra yine aynı soruya 
cevap; «Birinci ve ikinci sorularda söz konusu 
edilen faaliyetler, bu faaliyetlere katılan Türk 
vatandaşları hakkında Bakanlığıma intikal et
miş bir rapor da mevcut değil.» 

Arkadaşlarım, Türk menfaatleri icabettirdi-
ği takdirde, hiç şüphesiz ki; her devletle müna
sebet kurmak mümkündür ve Hükümetin vazi
fesidir. Ancak, arkadaşlarım, bir nokta üze
rinde durmak zorunluğu var. 6 asırlık Osmanlı 
tarihinde bir defa dahi dış münasebetlere Şey
hülislâm karıştırılmamıştır. Bunun büyük bir 
önemi var. Günkü dinle politika birbirinden 
ayrıdır. Politikanın birtakım yalanlarla, dolan
larla aldatmalarına bir din adamının alet edil
mesi günâhtır. 

Ayrıca her mevzuun bir ihtisası vardır. Tür
kiye'de dış münasebetlerin tanzimi için bir Dış
işleri Bakanlığı kurulmuştur. Dışişleri Bakanlı
ğının haberi yok. Dışişleri Bakanlığının her 
hangi bir koordinasyonu yok. Birtakım insanlar; 
«Ben Hükümet temsilcisiyim» diyerek, Diyanet 
İşleri Başkanlığından bir adam kalkıyor. Türk 
Hükümetini temsilen gidip, bir Arap cemiye-
tiyle gidip birtakım münasebetlere girişiyor. Bu 
yanlıştır aziz arkadaşlarım. Osmanlı Devletin
de dahi hiçbir zaman bu yapılmamıştır. Size 
ben bir gerçeği daha scyliyeyim. 6 asırlık Os
manlı Devletinde bir defa dahi şeyhülislâmdan 
sadrazam yapılmamıştır. Şeyhülislâmdan vezir 
yapılmamıştır. Çünkü din görevi başka, devlet 
görevi başkadır. Bir din adamı ilmiyle, otorite-
siyle, seciyesiyle vatandaşların bütününe emni
yet telkin etmek zorundadır. Bir din adamı 
gidip de ister içerde, ister dışarda politikanın 
birtakım yalanlarına, dolanlarına katılamaz. 
Osmanlı sutanları dahi bunu hiçbir zaman yap
mamışlardır. 

Arkadaşlarım, burada zekâsını yakından ta
nıdığım ve takdir ettiğim Sayın Dışişleri Bakanı, 
Kanıyorum ki; küçük, bir kelime oyununa gidi
yor. Diyor ki; «1969 senesinde böyle bir şey 
yok, böyle bir rapor verilmedi.» E, ben zaten 
1969 senesini sormuyorum. Kabul edelim ki; 
1969 senesini soruyorum; senesi önemli değil, 
bilmiyebilirim. Ama arkadaşlarım, tekrar iddia 
ediyorum. Dışişleri Bakanlığına Aramco Şir
ketinin desteklediği Arap cemiyetleri, bunların 
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faaliyetleri, bunlara katılan Türk personeli hak
kında bir rapor verilmiştir. Bu raporun bir 
sureti Millî Emniyette vardır. Lütfeder Senato 
araştırması açarsanız, bu raporu g'örürsünüz. 

Arkadaşlarım, araştırmasını istediğimiz bir 
diğer nokta şudur: Yaşar Tunagür'ün faali
yetleri hakkında şikayette bulunan bir emekli 
orgeneral ve kurmay albaya, bâzı öğretim üyele
rine, iki Devlet memurunun yanında bir millet
vekiline Sayın Ali Rıza Uzuner'e, Sayın Cum
hurbaşkanı : «Ben, bu adamın bütün dosyalarını 
Hükümete verdim. Başbakana da, Devlet Ba
kanına da. Ve bunun buradan atılmasını da 
söyledim» demiş ve büyük bir kızgınlık içinde; 
«Hâlâ o adam orada mıdır?» demiştir. Ve böy
lelikle Cumhurbaşkanı da Hükümeti ikaz et
miştir. Ben, bir yıl evvel Hükümeti Sayın 
Cumhurbaşkanını ikaz etti mi, etmedi mi? Diye 
sual sordum. Ona da, bir yıldır bir türlü cevap 
alamadım. Cumhurbaşkanı; «ikaz ettim» de
miştir. Cumhurbaşkanı; «ikaz ettim» dediği 
zaman, cidden ikaz etmiştir. Bunda hiçbir şüp
hemiz yok. Onan için, şüphesi olanlar varsa 
bunu da araştırsınlar. Ama biz araştırmaya lü
zum görmiyecek kadar bu konuda kanaat sahibi
yiz. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi burada özetle
mek isterim. Yaşar Tunagür Diyanet işleri Baş
kanlığına islâmiyetin 3 büyük düşmanını getir
miştir. Bunlardan birisi politikaya uşaklıktır. 
Tarih boyunca Müslüman din görevlileri politi
kaya uşak olmaktan şiddetle kaçınmışlardır. 
Ben binlerce misâli verecek değilim; ama bir ta
nesini burada zikir etmeden geçemiyeciğim 
İmâmı Âzami bir gün devrin hükümdarı çağır
mış ve demiştir ki; «Halk sana çok inanıyor, 
seni kadı yapıyorum» imâmı Âzam demiştir 
ki; «Ben talebelerimin karşısına hükümdarın 
kadısı olarak çıkamam, ben din görevlisiyim. 
Ben müstenidim.» Hükümdar İsrar etmiş, İmâ
mı Âzami kamçılatmış. İmâmı Âzam kamçı al
tında can vermiş, fakat politikaya uşaklığa te
nezzül etmemiştir. Çünkü, imâmı Âzam bilir 
ki; bir din görevlisi için düşülebilecek zilletle
rin en kötüsü politikaya uşaklıktır. Din görev
lisi cidden din görevlisi ise, kalbinde Allah'a 
karşı iman varsa, Müslümanlık varsa hiçbir 
politikaya uşaklık yapmaz. Arkadaşlarım uza
ğa gitmeye lüzum yok. Yakın tarihimize bir 
bakalım; Türk Yurdu 4 tarafından istilâ edil-
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diği bir zamanda politikaya uşaklığı daima red
detmiş olan Anadolu uleması, gücü yetenler, 
eli silâh tutanlar, silâhla beraber Kuva-i Milli-
yeye katılmışlar düşmana kurşun atmışlardır. 
Eli silâh tutmıyanlar da cami cami, köy köy 
dolaşarak halkı istiklâl Harbine katılmaya teş
vik etmişlerdir. Tarihen bu sabittir. İstiklâl 
Harbinde bir hayli din görevlisinin kanı vardır, 
emeği vardır. Bunlar, politikaya uşaklığı red
deden din görevlileridir. 

Fakat, buna karşılık istanbul'da politikaya 
uşaklık yapmayı kendine huy edinen birtakım 
din görevlileri kâfir zulmüne fetva vermekten 
çekinmemişler, Anadolu'da ya istiklâl, ya ölüm 
dâvasına çıkan Kuva-i Milliyecileri şaki olarak, 
âsi olarak, eşkiya olarak isimlendirmekte ve halkı 
bunlara karşı isyana teşvik etmekten çekinme
mişlerdir. Ben size tekrar ediyorum arkadaşla
rım. Politikaya uşaklık eden dünya nimetleri 
uğruna imanını bir kenara iten, imanını dünya 
nimetlerine tercih eden din görevlileri her za
man memlekete ihanet etmişlerdir. Ama kal
binde Allah aşkı, kalbinde islâmiyet bulunan ha
kiki din görevlileri yıllar yılı ikiyüz lira, alt
mış lira, kırk lira, yüzeyli lira gibi cüzi para
larla çalışmışlar, kifafı nefsetmişler, aç kalmış
lar sefil kalmışlar, ama bir tek gün politikaya, 
uşaklığa tenezül etmemişlerdir. Bir tek gün bir 
tek meselede çalışmaya veya bir yerden yardım 
dinlenmeye tenezül buyurmamışlardır, 

Arkadaşlarım burada bir misali vermekten 
kaçmmıyacağım. Bir caminin giriş kısmında ka
pının önünde küçük bir halı serilidir. Küçük 
bir halı. Ne imam bunun kıymetini bilir, ne 
müezzin. Bir turist gelir bakarki son derece 
kıymetli bir Selçuk halısı, aman der bu çok kıy
metli, bana bunu verin sizin caminizi halı ile 
döşeteyim. Bunun öğrenen imam hemen o halı
yı getirir - ne zimmeti var, ne envan
teri var, ne sayımı var. Bilirsiniz ki bi
zim camilerdeki hakların hiçbirisinin ne zimme
ti, ne envanteri vardır - kendisinin namzan kıl
dığı halının altına kor ki, hiç kimse bunu çal
masın veya buradan kaybolmasın. O imam bu
nu nihayet çoluk çocuğunun sunusu için, bunu-
su için satıp sarf edebilir ama, hayır; gerçek 
din adamı her zaman namuslu, her za
man dürüsttür. Vatan her hangi bir 
zamanda bir tehlikeye uğradığı zaman gücü 
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yeterse silâha sarılmasını, gücü yetmezse dili 
ile halka gerçeği anlatmasını bilmiştir. Onları 
ben buradan hürmetle anarım. Ama, bir din gö
revlisi ki, imanın dünya nimetleri uğruna sat
mış, bir din görevlisi ki, politikaya uşaklık et
miş, . arkadaşlarım bugün buna iktidarda bulu
nana uşaklık etmiş, bir başka günde bir başka
sına uşaklık etmiştir. Size ben bir Adalet Parti
li Milletvekilinin bana bütçe konuşmalarında 
söylediğini - Cumhuriyet muhabirinin yanında 
söylediğini - aynen tekrar edeceğim burada. 
Dedi ki «Yaşar Tunagür bir zamanlar bizden 
biraz yüz bulmayınca, bir başka parti ile işbir
liği yapmak için pazarlığa girişmişti ve bu pa
zarlığı da falan, falan şahıslarla yaptı.» Bu mil
letvekilinin adı Sayın İsmet Angı'dır. 

Arkadaşlarım, Yaşar Tunagür'ün Diyanet iş
leri Başkanlığına getirdiği ve İslâm dininin 
asırlar boyunca düşmanı olan ikinci husus ce
halettir. Bugün Diyanet işleri Başkanlığgmm 
Yaşar Tunagür kanadında nasıl bir cehaletin 
yürüdüğünü görmek için adamlarının vaızları-
na gitmek lâzımdır. Ben burada bunları bir 
bir sayıp vaktinizi almak istemem. Ama arzu 
eden olursa yeri ile saati ile bir bir anlatırım. 
Yalnız bu konudan hemen ayrılmadan şu hu
susu belirteyim ki, Sayın Bakan bana bütçe ko
nuşmalarında dediler ki, «Yaşar Tunagür 1969 
seçimlerinde propaganda yapmak için her han
gi bir yere ayrılmamıştır.» Arkadaşlarım, şöyle 
oldu, onu da belirteyim. Seçimlerden bir h 
evvel Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanı 
Sayın Lûtfi Doğan'm odasına girmiş, içeride mi
safirlerini de hiçe sayarak «Başkan ben bir haf
ta gidiyorum» demiştir. Sayın Lûtfi Doğan ay
nen şu sözleri söylemiştir. «Yaşar Bey, ne sen, 
ne ben bu bir hafta içerisinde buradan ayrıl-
mıyalım. Aleyhimize çıkacak dedikodular Diya
net İşleri Başkanlığını da küçük düşürür.» Bu
nun karşısında Yaşar Tunagür «Ben bir hafta 
yokum» demiş, gitmiştir. Gittiği yerler bizce 
malûmdur, fakat bir tanesini burada zikrede
ceğim. Çünkü burada bilen senatörler vardır. 
10 Ekim günü Diyarbakır'dadır. Millî emniyet 
dosyalarının hatırlı misafiri Şehmuz Alkaç'ı 
Diyarbakır'a niçin çağırmış ve orada neler yap
mıştır. Eğer Sayın Bakan burada açıklarlarsa 
mesele gayet rahatlıkla ortaya çıkar. Hattâ 
ben kendilerine şu hususu da anlatayım ki, ora
dan tayyare ile 10 Ekim günü ayrılmıştır. Baş

ka bir yere gitmiş, orada da gereğini yapmış 
başka bir yere gitmiştir. Yani biz elimizdeki ve
sikalarla Yaşar Tunagür'ün rahatlıkla bir par
ti lehine propaganda - hem bir partinin bir ka
nadı lehine, küçük bir kanadı lehine - yaptı
ğını yeri ile tesbit etmiye hazırız. 

Senato araştırması açıldığı takdirde netice 
gayet tabiîdir ki görülecektir. Arkadaşlarım 
dedim ki, Diyanet İşleri Başkanlığına getirilen 
ikinci büyük düşmanı islâmiyetin cehalettir. Ar
kadaşlar diyorum binlerce misal var. Ama gene-
de bir ikisini vermeden kaçmamıyacağım. Bir 
vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığına sorar. 
Der ki, faizle para vermek, bankaya para koy
sak acaba faizi helâl mi, haram mı?» 1967 büt
çesinde bir sayın milletvekili getirerek şimdi 
söyliyeceklerimi bir bir okudular. Ben oradan 
anlatıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı der ki, 
Hıristiyan bir memlekette parayı bankaya ko
yup faiz almak haram değildir. Ama Müslüman 
bir memlekette bankaya parayı koymak ve fai
zini almak haramdır. Arkadaşlarım, Kuranı Ke
rim bir şeye haram derse haramdır, helâl derse 
helâldir. Bunda kimsenin bir münakaşası yok. 
Ama, şu cehaletin derecesine bakın ki, bu cevap 
verilirken zannediyor .ki, bu cevabı veren zat 
«Faizi veren zarardadır. Öyle ise varsın gâvur 
zarara girsin.» Şimdi ben bunu nasıl izah ede
yim arkadaşlarım. Yirminci asırda Diyanet iş
leri Başkanlığı (Yüksek Din Kurulu bulunan bir 
başkanlık), Yüksek Din İşleri Kurulu bir kena
ra itilir, bütün salâhiyetler bir kadastro - fen 
memuruna verilirse o mutlak salâhiyetle oraya 
memur edilirse işte o Diyanet İşleri Başkanlığın
dan çıkan cevap bu olur. Ne demiş bizim atala
rımız «keçiye gem vurma kendisini at sanır.» 
Keçiye gemi vurdun mu kendini at sanır, öyle 
bir kişner ki, sonunda işte böyle mesele çıkar. 

İkincisi arkadaşlarım, 10 Ekim 1969 günü 
yanımda bir kurmay albay ile Cuma namazı kılı
yoruz, Ankara'nın büyük camilerinden birinde. 
İmam anlatıyor, vaiz anlatıyor, diyor ki, «ne 
ortanın sağı vardır, ne qrtanm solu vardır. Sa
dece bu memlekette bir aşırı sol vardır, kızıl 
kâfirdir. Bir aşırı sağ vardır Müslümandır. Bir 
insan aşırı sağda ise müslüman değildir, işte ben 
aşırı sağcıyım. Siz diyeceksiniz ki, hoca efendi 
aşırı sağcılık yasak, şimdi polis gelir, ne korku
yorsunuz o polisten, jandarmadan? Polisten 
kork, bekçiden kork, jandarmadan kork. Kadın 
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mısınız siz be cemaat» diyor.. «Kadınlar bile 
korkmuyor, mini etek giyerek sokağa çıkıyor
lar. Gelsinler işte beni tutsunlar ne yapacaklarsa 
yapsınlar, isterlerse idama götürsünler. İftihar
la giderim.» Ondan sonra diyor ki, ilâve ediyor. 
«Ey cemaat içinizde birisi çıkar belki der ki, 
«hoca efendi ben müslümanım. Oruç tutuyorum, 
namaz da kılıyorum, Hac'ca da gittim. Zekât da 
veriyorum. Yani islâmın 5 farzını yerine getiri
yorum. Ama ara sıra karımı alıp sinemaya gidi
yorum.» Aynen vaizin sözlerini söylüyorum. 
«İşte kızıl kâfir sensin. Tam kızıl kâfir sensin. 
Demek ehlini, karını alıp sinemaya gidiyorsun 
sen, ha? Sen işte kızıl kâfirsin.» Arkadaşlarım 
devam etmiyeceğim, çünkü bu konuşmamdan in
cinen belki temiz din adamları olabilir. Din gö
revlilerini tenzih ederim. Cidden bilgili, cidden 
namusllu, cidden vatanperver büyük sayıda din 
adamları vardır. Onları burada hürmetle anıyo
rum. Sureti katiyede burada söylediğim sözle
rin hiçbirisinin onlarla ilgisi yoktur. Ama arka
daşlarım milleti, böyle kışkırtan, sinemaya bir 
defa gitti diye onu kızıl kâfirlikle suçlıyan bir 
zihniyetin merkezi Diyanet İşleri Başkanlığında 
Yaşar Tunagör'dür. Daha birçok şeyleri bura
da mevzuubahsetmek istemiyorum. Daha neler 
var neler. Ama tekrar ediyorum arkadaşlarım. 
Diyanet İşleri Başkanlığına cidden bir müslü-
man âlim, seciyesiyle, bilgisiyle vatandaşa emni
yet telkin edecek bir kimsenin getirilmesinde 
büyük faydalar vardır. Çok büyük faydalar var
dır. Aksi halde arkadaşlarım meshepçilik faali
yetleri alır yürür. Biz önergemizde bunun da 
araştırılmasını istiyoruz. Türkiye'de birtakım 
fuzuli mezhepler çıkıyor. Bir dokuz Osman gru-
pu çıkıyor. «Tekarih bizden sakıt oldu» diyor. 
Bu nasıl müslümanlık, bu nasıl mesele. Ama di
yor adam ve bunlar besleniyor da arkadaşlar. 
Şu hale göre tek yolu, Müslümanlığın tek daya
nağı, en büyük istinatgahı ilimdir. Burada rah
metli Atatürk'ün Balıkesir'de okuduğu bir hut
beden bir cümleyi, bir din şaheserini söyleme
den geçemiyeceğim. 

Rahmetli Atatürk diyor ki, Balıkesir hutbe
sinde «Kur'anı Kerim Allah'ın sözü, kâinat Al
lah'ın eseridir. Ey Müslümanlar, mümkün mü
dür ki, Allah'ın eseri ile sözü birbirini tekzibet-
sin. Allah'ın sözü ile Allah'ın eseri birbirine mu
halif olsun.» Bununla Atatürk buyuruyor ki; 
Kur'anı Kerim'in hiçbir âyeti peygamberin hiç

bir hadisi müspet ilimlere aykırı olarak yorum
lanamaz. Daima ne zaman âlim insanlar, bilgili 
insanlar gelmiş, Müslümanlıkta görev almışsa, 
o zaman Müslümanlık cidden itici bir güç olarak 
memleketin yükselmesine yaramıştır. 

Bakın şu Viyana surlarına kadar gittiğimiz 
zamanlardaki din görevlilerine, politikaya uşak
lık şöyle dursun, şarap içen bir padişahın kar
şısına çıkmış ve kendisinin yakasından tutarak 
demiştir ki, «senin yaptırdığın caminin dört ta
rafından dört tane de meyhanesi eksik. Nasıl 
olur hoca bu lâf? dediği zaman «sen Allah'ın 
eseri olan vücudunda. şaraJbı kabul ediyorsun da, 
Allah'ın evi olan camiinde neden meyhaneyi ka
bul etmiyorsun» demiştir. Bunu diyecek kadar 
cesaret göstermiş, padişahlara sırasında yanıl
dıkları yerde onlara doğru yolu göstermiş din 
adamları bizi taaa... Viyanalara kadar götür
müş. 

Ama vaktaki uşaklık başlamış, vaktaki zul
me fetva vermek başlamış, vaktaki binbir da-
lâvera, cahillik, hurafe İslâmiyete karıştırılma
ya başlamış, o zamanda Çatalca'ya kadar geri 
çekilmişizdir. 

Arkadaşlarım, islâmiiyetin, Yaşar Tunagür 
tarafından, Diyanet işleri Başkanlığına getir
diği, getirilen üçüncü büyük düşmanı; Samimi-
yefeizliktir. islâm dini «ihlâs» üzerine kurul
muştur. İhlâssız din olmaz. Samimiyetsiz din 
olmaz, riyakârlıkla din olmaz. Ben bir din gö
revlisinin ki - 217 din görevlisine müracaat ede
rek, tek, tek Yaşar Tunagür hakkında fikirle
rini sordum - Birisi bana şöyle söyledi «Yaşar 
Tunagür ne Nurcudur, ne Süleymancıdır, ne 
^:~ T:-, us budur. Yaşar Tunagür, kim ücretini 
ederse ona hizmet eden bir âlettir.» 

Alakadarlarım, ben size iki oturumdan, arz 
öttüğüm hususlarda Diyanet işleri Başkanlığına 
gelip çöreklenin ve Sayın Diyanet İşleri Başka
nı Haksss'in söylediği gibi, bir gurup gelmiş 
oraya çöreklenmiş, gayrikanuni, keyfî, mem
leketin aleyhine birtakım işler yapmakta ve bu 
münasebetlerini Türk hudutlarının dışına ka
dar da taşırmış bulunmakta birtakım merkez
ler tarafından bunlar, finanse edilmektedir. Sü
ratle Diyanet işleri Başkanlığının huzura ka
vurmasında bu memleket için büyük faydalar 
vardır. Araştırmanın açılması, gerçekleri oldu
ğu gibi ortaya çıkaracaktır. Araştırmanın açil-
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masına oy vermenizi istirham eder hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Sol ve orta şifalardan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanun tasarısının açık oylamasına oyunu kul-
lanmıyan sayın üye var mı? Efendim... Lütfen. 

Oyunu kullanmıyan başka sayın üye.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Devlet Bakanı Sayın 
Hüsamettin Atabeyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, 26 Nisan 1969 tari
hinde verilmiş olan bu araştırma önergesinin 
aradan bu kadar zaman geçtikten sonra görü
şülmesi, bizim için cidden bir talihsizlik ol
muştur. Eğer bu önerge zamanında görüşülmüş 
olsa idi, bııgim iddia sahibinin ortaya atmak 
imkânını bulduğu bir kısım iddialara daha er
ken cevap vermiş olmak ve Yüce Senatoyu ve 
efkârı umumiyeyi tenvir etmek imkânına mâlik 
olurduk. 

Cevaplarıma geçmeden önce evvelâ şu husu
su belirtmek istiyorum; 

Yüce Senatonun bu kürsüsünün, devletin 
bir memuru hakkında turşu hırsızlığından, ka
dın tellâllığına, rüşvete ve küçücük hediyeleri 
irtikaba varıncaya kadar itham şeklinde kul
lanıldığını bugüne kadar görmedim. Teşriî ma
suniyet zırhının arkasına bürünerek, önergenin 
dışında önergedeki ithamların dışında, bu it
hamlarda bulunmak zannediyorum ki Yüce Se
natonun mehabetine uygun düşmüyor. 

Eğer turşu hırsızlığından kadın tellâllığına 
varıncaya kadar, ilhamınızda samimî iseniz, 
elinizde delilleriniz varsa, bunu bir mektupla, 
bunu bir basın toplantısı ile ilân ediniz. Ve o 
şaihn size ispat hakkı vermek imkânına kavuş
turunuz, derim. Bu yapılmadan, bu kürsüden, 
bu kürsünün mehabeti ile kabili telif olmıya-
cak ve - ileride mâruzâtım sırasında bunların 
vesikalarını size takdim edeceğim, - bir kısım 
ithamlar, bir kısım ağır ithamlar cerayan et
miştir. Bu noktadan üzüntümü beyanla sözle
rime başlıyorum. 

Evvelâ meseleyi bir rayına oturtmak, bir 
esas gerçeğine çekmek lüzumu vardır. Çünkü 
bu kürsüde iddiaların çok dışında ve hattâ 
mevzuu ile alâkası olmıyan, Çin şeddinden Vi
yana surlarına kadar birtakım konuşmalar ce

reyan etti. Tabiî biz bunlara cevap verecek de
ğiliz. Biz meselenin esasına doğrudan doğruya 
gireceğiz. 

İddianın esası 12 . 8 . 1965 tarih ve 78075 
sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür
lüğünün Devlet Bakanlığına hitaben yazmış ol
duğu yazıdır, iddianın esası bu. Bu yazıda di
yor ki içişleri Bakanlığı Emniye"t Genel Mü
dürlüğü ; 

«izmir İli Kestahane Pazarı Camiinde vaiz
lik yapmakta bulunan Yaşar Tunagür hakkın
da alman bir haberde, Kur'an kursuna devam 
eden öğrencilere, Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri, 
27 Mayı 3 İnkılâbı aleyhtarlığı ve gericilik aşı
lamaya çalıştığı, derneğe mensup bâzı kimseler 
vasitasiyle kendilini yüksek mühendis tanıttı
ğı, inkılâpları rencide eder mahiyette sözler 
sarf ederek millî birliği zed'eled'ği...» Ağır bir 
iddiadır, bunu tesbit ediyorum. 

İkinci iddia : «Münfesih Mukaddesatçılar 
Derneği kurucularından iken halen Komünizm
le Mücadele Derneğinde çalışan bâzı kişilerle 
iş birliği halinde, ilahiyata öğrenci yetiştirme, 
Kur'an kursu, imam Hatip Okulu talebelerini 
Komünizmle Mücadele ve Türk Ocağına üye ol-
mıya zorlamak.» 

«Yine bu şahsın teşebbüsü ile» diyor; gü-
sel Yalı'da bir ev tamir ve tâdil edilerek kolej 
halına getirilecek ve bu kolejde okuyacak tale
belere gericilik aşılanacak, inkılâp aleyhine bu 
kolejde talebe yetiştirilecek.» 

İddianın bifisi de bu, gayet ağır. 

Sonra, «İmam HaMp Okulunun yeni müdü
rü» falanın vazifeye başlamasını mütaakıp 
İmam Hatip Okulu Kur'an kursu öğrencileri ile, 
Komünizmle Mücadele Derneğinin, milliyetçi 
öğretmenlerin ve Türk Ocaklarının İmaim Ha
tip Okulunu karargâh haline sokup rejim ve 
inkılâplarımız aleyhinde müşterek bir yol tuta
caklar,..» iddianın biri de bu, Gayet vahim ve 
ağırdır. Ve nihayet geliyor : 

«Bu zümrenin önümüzdeki milletvekili, se
çimlerinde din istismarı yolu ile partiler pro-
pcgandalarmda direkt ve endirekt rol oynıya-
e?Marı anlaşılmaktadır.» 

Şimdi muhterem senatörler, bu kadar ağır, 
bu kadar ciddî ithamı taşıyan bir vesika Dev
let Bakanlığına gönderilmiş. 1967 Bütçe Müza-
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kereleri sırasında Sayın Uzuner, bu vesikanın 
tarihinden bahsetmek suretiyle bunun hakkın
da bizden bilgi istedi, «Biliyor musunuz?» Bil
miyorum, dedim, böyle bir vesikayı, malûmatı
mız yok, bir tahkik edelim. Aradık, vesikayı 
arşivlerimizden, Devlet Bakanlığı arşivinde ara
dık/böyle bir vesika yok. Diyanet İslerini ara
dık, taradık vesika yoktur, mevcut değildir 
böyle bir vesika. Bunun üzerine vesikayı da 
bulmamız lâzım. Nedir bu, esasında öğrenelim. 
Ne yapılmış, ne olmıvş? Bunun üzerine Emniyet 
Genel Müdürlüğüne müracaat ettik. Dedik ki, 
«Böyle, bir yazıdan bahsediliyor, bu yazı bise 
gelmemiştir. Arşivlerimizde sisin bu yazınız 
mevcut değildir, bunun esasını bize gönderiniz.» 
Emniyet Genel Müdürlüğü zimmet defterinin de 
bir fotokopisini çıkarmak suretiyle, «Bu vesika
nın Devlet Bakanlığına 12 . 8 . 1965 tarihinde 
gönderildiğini» ifade etti ve bir suretini de bize 
gönderiniz, yoktur, bizde, dedik. Bir suretini de 
bize gönderdi. Vesikaya bu tarihte muttali ol
duk. Yani, Saym Devlet Bakanı Eefet Sezgin 
arkadaşımın vazifesi bitmiş, bendenizin vazifesi 
başlamış, bütçe müzakereleri başlamış, bu tarih
te muttali oluyorum. 

Şimdi muhterem senatörler, Devlette, hükü
metlerde temadiye esastır, gayet tabiî. Bu vesi
kanın Bakanlığımıza havale edildiği tarihte Sa
yın Mehmet Altmsoy Devlet Bakanı bulunuyor
lardı. Sayın Mehmet Altınsoy'un Devlet Ba
kanlığı zamanında bu vesika Bakanlığımıza 
gönderilmiş. Yani Dördüncü Koalisyon Hükü
meti zamanında ve bundan iki ay sonra da za
ten bu Hükümet düşmüş. 

Şimdi bu büyük ithamlar, bu ağır ithamlar, 
bu ithamı yapan makamı, yani İçişleri Bakan
lığı Emniyet Genel Müdürlüğü mücerret bu it
hamı yapıp veyahut bu bilgiyi verip, tamam, 
biz bilgiyi Devlet Bakanlığına aktardık, bizim 
vazifemiz burada bitti gibi bir kenara çekilme
sini icabettirecek cinsten ithamlar değildir. Bu 
ithamlar Devletin temeline yönelmiş, gayet cid
dî ithamlar. Binaenaleyh, ithamı yapan müesse
se acaba bu işler tahakkuk ediyor mu, ne olu
yor, ne bitiyor? Bu adamlar söyledikleri bu fiil
leri tahakkuk ettirmek için bir gayret içerisin
de midirler, diye bunu takibeder, gayet tabiî 
olarak, araştırır. Eğer bir fiiliyat safhası var
sa, bu safhaya geçmiş ise bunu tutup müddei-

I umumiliğe ihbar eder ve takibini ister. Bunların 
hiçbirisi biztm bu vesikayı elimize aldığımız ta-

I rihe kadar olmamış. 
Sonra biz baktık, bu iddialar, yani baktık 

dediğim, tahkik ettirmeye imkân yok; çünkü, 
vakit geçmiş, 198S e geçmişiz; 1965 - 1988. 1967 
sonu. Güzelyalı semtinde okul açılmış mı? Evet, 
Güzelyalı semtinde bir okul var, ama,, medeni 
tahsil yaptıran bir lise, dinî tahsil yapan bir lise 

I değil. 

İddiaların diğer tarafı, Atatürk ilkeleri aley-
I hine, ve saire, ve saire. İmam - Hatip okulları

nın öğrencilerini Komünizmle Mücadele Derne
ğine girmeye zorlama gibi faaliyetler ve bu faa
liyetlerden beklenen sonuçlar tahaddüs etmiş 
mi, etmemiş mi? Bunların en küçük katresi, bir 
tanesinin şemmesi bulunsa mahkemeyi boylar ve 

I ağır ceza ile mahkûm olur. 

Bunun üzerine bendeniz Emniyet Genel Mü
dürlüğüne bir yazı yazdım, «İçişleri Bakanlığı-

I ııa» hâdiseyi hulâsa ettikten sonra dedim ki, 
«Gizli kaydı bulunmasına rağmen münderecatı-
mn yetkililer dışında bir kısım kimseler tarafın
dan bilindiği Başbakanlığa yöneltilen yası soru 

I ve araştırma önergelerinden anlaşılan bu iddia-
I ların aradan geçen dört yıllık bir zaman içeri-
I sinde hiçbirisi tahakkuk etmemiş olduğuna gö

re» tahakkuk etse muhakeme olacak; çünkü, 
başka türlü tahakkuk etmez. 

«Şimdi sıhhatinin kesin şekilde ve delille
riyle öğrenilmesine araştırma önergesi muvace
hesinde ve Bakanlığımız tasarrufları yönünden 
zaruret hâsıl olmuştur. Tarih numarası zikrolu-
nan yazınız Bakanlığım ve Diyanet İşleri kayıtla
rında bulunamamıştır. Yazınız münderecatına 
ıttıla tarihinden sonra iddia olunan hususların 
tahakkukuna dair bir işarete rastlanmadığı gi
bi delillere dayandığı takdirde Bakanlığımı
zın bu iddiaların takipçisi olarak konu hak
kında zaman zaman Bakanlığıma bilgi verme
si de tabi, bulunmaktadır. 1965 yılından iti
baren bu mevzuda yeni her hangi bir bilgi alın
madığına göre 12 . 8 . 1985 tarih ve şu sayılı 
yazınızdaki iddiaların kaynakta bir yanlış de
ğerlendirmeden doğduğu intibaı hâsıl olmakta
dır. Başkan Yardımcısı Yaşan Tunagür'ün bu 
göreve atanıncaya kadar hakkında bir ihbar 

j veya şikâyet yapılmamıştır. Uzun yıllar kad-
1 rolarımızda hizmet gören mumaileyhin sicil du-
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rumu ve geçmişi de iddiaları müeyyet bulun
mamaktadır. izmir'deki hizmeti esnasında bası 
din görevlilerinin kendisine muğber olmaları 
ihtimalinin bulunduğu, aynı çevrelerin ahi
ren yaptıklar, biraz sonra onlara da gelece
ğim, «ahiren yaptıkları ve basma da intikal 
eden şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Bu sebep
lerle Emniyet Genel Müdürlüğünün tarih ve 
numarası yukarıda zikrolunan yazısındaki hu
susların bugüne kadar tahakkuk edip, etmedi
ğinin, etmiş ise sonuçlarının bildirilmesine mü
saadelerinizi arz ederim.» 

Emniyet Genel Müdürlüğü bize bir cevap 
veriyor, diyor ki, «Bu haberlerin alındığı gün
den bu yana adı geçen hakkında kanuni ko
vuşturmayı mucip bir bilgi Bakanlığımıza in
tikal etmemiştir.» 

İşte, 1965 yılında bizim Bakanlığımıza inti
kal ettiği söylenen ve 1967 yılı sonunda da 
elimize geçecek şu arz ettiğim safahatı tamam-
lıyan iddiaların gerçek mesnedi, gerçek haki
kati budur. Bu vahim iddiaları yapan İçişleri 
Bakanlığıdır. Gayet tabiî bu vahim iddiaların, 
ifade ettiğim gibi takibçisi olacaktır, başka 
türlü olmaz. Cumhuriyet aleyhine komple ku
ruluyor. Ben Devlet Bakanlığına yazdım. Dev
let Bakanlığı ne yapacak bunun hakkında? 
Devlet Bakanlığı kendi yetkisi hakkında araş
tırma, kovuşturma yapacak. O da bizim eli
mize geçmemiş arz ettik durumu. E.. İçişleri 
Bakanlığının da verdiği cevap bu. «Bugünden 
bu yana adı geçen hakkında kanuni kovuş
turmayı mucip her hangi bir şey Bakanlığımı
za intikal etmemiştir». Zaten arz ettiğim gibi 
bu yazıda bunların tamamı bir ihtimaller se
risi içerisinde bize bildirilmiş idi. 

Araştırmanın mihrakını teşkil eden, iddia
ların mihrakını teşkil eden Yaşar Tunagür'ün 
kanuni nitelik durumu hakkında da Yüce He
yetinize bilgi arz etmek isterim, iddia orta de
receli Tapu Kodastro Okulu mezunu bulun
duğudur. Sicil kaydına göre, Ankara Atatürk 
Lisesi ve Tapu Kadastro Okulu mezunudur. 
28 senelik memurdur, 1951 yılında Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilâtına intisabetmistir. 1954 
yılındaki meri mevzuata göre asil kadroya ge
çebilmesi için müşavere kurulunda imtihan ol
mak lüzumu vardır. Bu imtihana iştirak et
miş ve müftülük ve vaizliğe hak kazanmıştır. 

1951 yılında sayın iddia sahibi iddia ediyor ki, 
Diyanet İşleri Teşkilatı devamlı cahillerle dol
duruluyor. Yüksek İslâm enstitülerinden, İlahi
yat Fakültesinden mezun olanlara yer veril
miyor, oraya geldiği zaman rakamları arz ede
ceğim. 

1951 yılında Diyanet İşlerinde lise mezunu 
beş parmakla sayılacak kadar azdır. 1951 yılı
na kadar Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkışın
dan sonra kapatılmış bulunan imam - Hatip 
okulları, İlahiyat fakülteleri adam yetiştirmi
yor diyor, E., kapatılmış, yok.. Nereden yeti
şecek, kendi kendini mi yetiştirecek? Bu zat 
kendi kendine okumuş, kendi kendini yetiş
tirmiş. Ondan sonra gelmiş imtihan olmuş. 
«Kanun yolu» diyorsunuz. İşte kanun yolunu 
takibetmiş. Müşavere Kurulu o zaman, 1954 ten 
conra İlahiyat Fakültesinden mezun olanlar da 
müşavere kurulunda imtihan olmadan mesleke 
giremezlerdi. Bu o imtihanı geçirmiş mesleke 
girmiş. Ezine Müftülüğü yaparken 1956 - 1957 
ve 1053 yıllarında 4439 sayılı Kanuna göre Dev
let tarafından Bağdat Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesine bilgi ve görgüsünü artırmak üze
re gönderilmiş ve oradan 14 . 3 . 1983 tarih ve 
1208 sayılı Sertifikayı istihsal eylemiş ve Mil
li Eğitim Bakanlığından da bu sertifika tas
dik olunmuştur. Sırası ile bundan sonra Balı
kesir vilâyet Müftülüğü, Edirne vilâyet Müftü
lüğü; 1960 yılında Balıkesir, 1963 yıllarında 
Edirne vilâyet Müftülüğünü yapmış, ondan son
ra da o tarihlerde Diyanet İşleri Başkanlığının 
kadrolarına göre teftiş kurulu bulunmadığın
dan gezici vaizlik müessesesi vardı. İzmir böl
gesi gezici vaizliğine tâyin olunmuş, 20.12.1965 
te Başkan Yardımcılığına İzmir vaizi iken tâ
yin olunmuş, vekâleten tedvir edilmiş, ahirinde 
istanbul Müftülüğüne, başkan yardımcılığı ken
di uhdesinde kalmak üzere tâyini yapılmıştır. 
Müktesep maaşı itibariyle asaleten tâyinine 
mâni olduğu için 1 700 dür kadro, bu tâyin 
muamelesi vekâleten cereyan etmiştir. Şimdi 
burada sayın senatör iddia ediyor, diyor ki, bu 
adamın niteliği yoktur, siz niteliği olmıyan 
bir insanı getirdiniz müftülüğe tâyin ettiniz. 

Muhterem senatörler, arz ettim, 633 sayılı 
Kanun çıktığı zaman müktesep hakkı bulunan
ların, bu müktesep hakkı saklıdır. Bu zat 633 
sayılı Kanun çıktığı zaman iki vilâyetin müf-
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tülüğünü yapmış, müftülük müktesebini almış, 
ondan sonra gezici vaizlik müktesebini almış 
vaiz olmuş. Müftülükle vaizlik için aranılan 
şart, evvelki mevzuatımızda da, şimdiki mev
zuatımızda da aynidir. Şu anda bir kimseyi 
vaiz yapabilmek için yüksek mektep mezunu 
olması şartı vardır, bir kimseyi müftü yapa
bilmek için yüksek mektep mezunu Gİmak şar
tı vardır. O «aman da vaiz olabilmesi için müşa
vere kurulunun imtihanını vermiş olması şar
tı vardır, müftü olması için müşavere kurulun
da imtihan vermiş olması şartı vardır. Bu şart
ları nefsinde cemetmiş. Bu hak müktesep hak 
haline gelmiş kendisinde. Esasen bu noktadan 
bir itiraz vâki olmuş yani, denilmişki olmaz 
böyle şey. Müktesep hakkı yoktur tâyin edile
mez, mesele gitmiş, ödeme de yapamazsınız de
miş, muhabese. Meseleyi göndermişiz Sayışta-
ya, Sayıştay bir karar vermiş, 15 . 3 . 1968 ta
rih ve 159 sayılı karar. O kararda diyor ki, 
müftülük ve vaizlik için aranılan şartlar, mük
tesep hak bakımından aranılan şartlar aynı 
olduğundan yapılan tâyinde bir usulsüzlük mev-
zuubahis değildir. Binaenaleyh, ödemelerin de 
usulüne uygun yapılması lâzımdır. Sayışta-
ym bu kararma göre de bugüne kadar ödeme
leri yapmaya devam ediyoruz. Bir usulsüzlük 
de mevzuubahis değildir. Kararı okudum. 

Şimdi bir ilgili raporu diye bahsedilen ki 
o bilgiyi esasında biliyoruz, tabiî isminden cis
minden bahsedemem memurumdur, benim, uç
ta bir memurum. Saym Cumhurbaşkanına ra
por verdi, denilen ilgili. Uçta bir memur. Bir 
rapor vermiş, rapor vermek için inceleme ya
pacak rapor verecek, neyi rapor veriyor. Ken
di kafasından uyduracak, yazacak, birtakım 
ithamlar yapacak götürüp bunu bir yere ve
recek, bunun adı rapor olacak. Dünyanın ne
resinde görülmüş böyle rapor. Bu raporu her
kes yazar, herkes verir. Ben de sizin hakkı
nızda bir rapor yazayım vereyim. Uydu mu? 
Uymaz. Gelecek inceliyecek bakacak, buna 
göre rapor verecek. Onun adına îspiyonaj de
nir. Rapor denmez. İspiyon denir, ispiyonla 
bilgi almak denir. Olmaz böyle şey, bu rapor 
değildir. Bunları biz hepsini tetkik ettik. Bize 
geldi bunlar. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Cum
hurbaşkanı mı yapmış? 

14 . 1 . 1970 O : 1 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Arz edeceğim sırası gel
diği zaman. Adam vermiş, adam yazmış, ada
ma... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, ri
ca ediyorum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bu memurumuz saym 
önerge sahibinin de itimadedeceği bir millî 
müessesemizin saym genel sekreteri tarafın
dan bendenizle yaptığı özel görüşmede, şu anda 
pek iyi hatırlayamıyorum belki vermiş olduğu 
raporlarda da vardır. Bir sayın orgeneral ba
na dedi ki, biliyorsunuz bu bölgenin gayet özel
liği vardır bizim için. Oradaki bütün memurla
rımıza itina gösteriyoruz. Lütfedin bunu bu
radan alınız, vazife yapamıyor. Mumaileyhi 
oradan aldık. Ama Danıştayımız karar verdi, 
biz yine götürdük oraya oturttuk, hâlâ yerin
dedir. Bu «bir iligili» diye rapor veren zat, 
raporu geldiği zaman arz edeceğim. Şimdi, bu 
bir ilgilinin bugüne kadar vermiş olduğu ra
porda 600 lira tazminat alıyor, 36 lira da yev
miye alıyor. Her şey kanuna göre cereyan edi
yor, vekâlet görevini vermişiz, Başkan vekilli
ğini vekâleten tedvir ediniz, demişiz niteliği 
olan bir memura, arz ettim, niteliksiz değil. 
Temsil ödeneği var 600 lira alır, yevmiye, 36 îi-
r?, yevmiye almaz, kanuna göre 90 gün 33 lira, 
zannediyorum 90 günde üçte ikisi olan mik
tarında, senenin 180 gününde yevmiye alır. 

Şahsi nitelik durumu bu olan Başkan Yar
dımcısının bir siyasi komiser gibi kullanıldığı 
iddiasını külliyen reddederim. Bizim iktida
rımızın siyasi komiserlere ihtiyacı yoktur. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Biz siyasi 
komiserlerle iş gören, kapalı idare rejmi, dik
ta rejimi değiliz. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) Nitelik üzerinde hassasiyetle, ısrarla 
duran Sayın özgüneş zamanı idarenizde Baş
kan vekili elan bir sayın general.,. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Gene
ral. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Evet, yani emeldi gene
ral. Nitelikten bahsediyorsunuz, ben ele nite
likten bahsediyorum. Diyorsunuz ki meslekî 
tahsili yok bu adamın. Başkanvekiliiğine getir-
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diniz, ben size diyorum, Müşavere Kurulunda 
imtihan oldu. 

RIZÂ ISITAN (Samsun) — Kanun o zaman 
var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Rey vereceğiz 
efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Müşavere Kurulunda im
tihan oldu diyorum ben size, niteliği var di
yorum. E., sizin zamanı idarenizde de getiril
miş. Ondan sonra, başkanvekilliğine bir hukuk
çu getirilmiş, işte, yani din işleriyle ilgisi ol-
mıyan bir zat getirilmiş. E., biz de bunu siya
si komiser diye karşılıyalım mı? Şahsan karşı
lamıyorum. Ama, yani karşılıyalım mı? Bu ise 
nitelik budur. Yani.. 

NECİP MİRKELAMOĞLU (izmir) — Faa
liyetlerine bakalım. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Faaliyetlerine inmiyelim 
artık o kadarına. Önergenin hududunu taşıyo
ruz. Faaliyet.. Faaliyetine bakıyoruz şimdi. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getir
dikten sonra da Başkan fiilen yetkilerinden 
tecridediliyor. Şimdi, Sayın İbrahim Elmalı za
manında Başkanlığa getirilmiş, Sayın İbrahim 
Elmalı her halde Yaşar Tunagür tarafından 
yetkilerinden pek tecridedilecek cinsten bir 
idareci değildir. Çünkü, sonra ahiren cereyan 
eden hâdiseler bizim bu iddialarımızı müey-
yet bulmuyor. Bu olayların cereyan tarzına 
taban tabana zıt bir iddiadır ve bu haliyle 
de mesnetten mahrumdur bu. Başkan yardım
cıları Başkan tarafından verilen görevleri dü
zenlerler. Görevleri yürütürler, bunun dışında 
da görev yapmazlar. Bugün de öyle oluyor. Baş
kan ne görev verirs? onu yapıyor, iddia edildi
ği gibi onun dışında hiçbir görev yaptığı yok, 
arz edeceğim. 

Diyanet işlerinin merkez ve taşra teşkilâ
tına bütün yetkileri eline alan Tunagür ken
di istediği adandan yerleştirmekte ve kendi 
propagandasını yaptırmaktadır, buyuruyor sa
yın senatör. 

Diyanet işlerinin merkez ve taşra teşkilâ
tına yapılacak tâyinlerin nasıl yapılacağı Teş
kilât Kanunumuzda sarihtir, açıktır. Bir kere 

kilit mevkilere yapılan tâyinler ortak karar
namelerle yapılan tâyinlerdir. Yani, reis mua
vininin, hattâ reisin keyfine göre yapılan tâ
yinler değildir. Diğer küçük seksiyon memur
larının da tâyinleri personel dairesinin inhası 
suretiyle, personel dairesi başkanının inhası 
suretiyle Diyanet İşleri Başkanı tarafından 
yapılır. Bu tâyinler böyle cereyan etmiştir. El
malı zamanında da böyle cereyan etmiştir, bu
gün de böyle cereyan ediyor. E.. Tunagür bu 
tâyinleri yapar durumda değildir. Bunlar mü
cerret, kavli mücerrette kalan iddialardır. Çün
kü hepsinin inhalarını ve onaylarını tetkik 
ederseniz bu açıkça meydana çıkar. Kapalı bir 
tarafı yok. 

Diyanet işlerinde Başkan, Başbakanın tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile, Din iş
leri Yüksek Kurulu üyeleri seçimle, daire baş
kanları ortak kararname ile, ilçe müftüleri ve 
vaizler personel dairesi başkanının inhası ile 
Başkan tarafından tâyin edilirler. Bu sarih du
rum muvacehesinde kendi adamlarını kilit mev
kiine getirdiği iddiasını bir mesnede bağla
mak, keyfî tasarruf iddiasını bir mesnede bağ
lamak imkânı yok. Bir istidrat yapmak isti
yorum, bir bağlantı kurmak istiyorum, iddialar 
arasında gayet vahim olarak Diyanet İşleri mer
kez teşkilâtına devamlı olarak kendi adamları
nı, tahsisen kürtçüleri, ifadeyi kullanıyorum, 
yerleştirmiştir iddiası vardır. Kendi adamalarını, 
tahsisen kürtçüleri yerleştirmiştir iddiası var
dır. Şimdi, sayın senatörler, bir kere, mumai
leyh bir vesile ile de arz ettiğim gibi kapalı 
oturumda vazife gördüğü müddetçe Doğu il
lerinden her hangi birisine gitmemiştir. Doğu 
illeriyle irtibatı yoktur. İstanbul'da doğmuş
tur, ve bütün vazifesi de Batı'da cereyan etmiş
tir. Batı'da her halde bir kürtcülük cereyanı id
dia edilmiyeceğine göre bu olsa olsa Doğu ola
caktır. Şu halde tâyin edeceği bizim vatanımızın 
çocuklarına itina ile sıyanet ederiz. Doğu çocuk
ları, Batı çccuklan, bunların hepsi vatanper
ver insanlardır. Vatanperver memurlardır. Ama, 
her halde bu tâyin edilecek insanların mutlaka 
kendisine kürtcülük sürülmek, yakıştırılmak is
tenen bölgelerimizin insanları arasından olma
sı gerekir. Bizim Diyanet işleri teşkilâtımızda, 
merkez teşkilâtımızda 243 tane memurumuz var
dır. Bu 243 memurumuzun içerisinden 9 tane
si, muhterem senatörler Doğu bölgelerimizin 
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vatandaşından ibarettir. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) 9 kişi sadece listeler elimdedir, tak
dim ederim. Kürtçü diye iddia edilen yani, 
kürtcüleri yerleştiriyor, devamlı olarak kendi 
adamlarını yerleştiriyor dediği, iddia ettiği hu
sus budur. Yani, bütün Diyanet İşleri teşkilâ
tının personel dairesi başkanı, reisi, Bakanı 
ve sairesi, uzun yıllardır tecridedilmiş, bu
rada bütün tâyin mekanizması bu zatın elinden 
geçiyor. 

Atamada Din İşleri Yüksek Kurulunun 141 
sayılı Kararından sıkı sıkıya ısrarla bahsetti
ler. Biz bu atamanın usulüne uygun cereyan 
etmiş olduğunu iddia ettik, yine de bu iddiada
yız, Sayıştayın vermiş olduğu karar da bizim 
tâyinimizi ve iddialarımızı müeyyet bulun
maktadır. Din İşleri Yüksek Kurulu diyor 
sayın senatör, bir karar organıdır, binaenaleyh 
oranın verdiği karar ne ise onu tatbikle mü
kellefsiniz. Hayır. Vaziyet öyle değil. Din İş
leri Yüksek Kurulunun görevleri arasında hâ
disemize mümas bir madde vardır. Başkanlık
ça havale edilen hususları tetkik etmek ve 
bunlar hakkında düşüncelerini bildirmek. Bu
nun dışında tâyin, nakil ve saire gibi husus
larda Din işleri Yüksek Kurulunun karar yet
kisi yoktur. Din işleri Yüksek Kuruluna baş
ka görevler verilmiştir. Meselâ biraz evvel bah
settiniz faiz meselesinde, Yaşar Tunagür'e ya
pıştırdığınız faiz meselesinde Din işleri Yüksek 
Kurulunun vermiş olduğu karar, hani, reisin
den faziletli reis, büyük reis diye bahsettiğiniz, 
ve gayet tabiî öyledir, böyle bir karar vermiş. 
Onu da getirip Yaşar Tunagür'e bahsettiniz, is-
tidrat yapmıyorum, özür dilerim, onları zama
nı gelince cevaplandıracağım. Binaenaleyh bu 
karar bizim yönümüzden vacibülittiba bir ka
rar değildir. Sormuşlar, böyle mütalâa etmiş
ler, biz o mütalâaya iştirak etmiyoruz. İştirak 
etmediğimizi arz ettim, ödemeleri normal yap
tığımızı arz ettim, Sayıştayın kararını arz et
tim. 

Diyanet işleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hak-
ses'in vazifeye getirildiği zaman çağrıldığı, 
Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'le iyi geçin
mek şartı ile seni Diyanet İşleri Başkanlığına 
getiriyoruz dendiği ve mumaileyhin de ben bu
nu bir deniyeyim, dediği, sayan önerge sahibi 
tarafından izah edildi. Yine sayın önerge sahibi 

tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali îtıza Hak-
ses fevkalade faziletli, fevkalade üstün şahsi
yetli, dirayetli bir başkan olarak da vaz'edildi. 
Şimdi bu ikinsini nasıl telif edelim. Bir taraftan 
bunu tâyin eden makam, çünkü başkanlık maka
mı. Başbakan çağıracak veya Devlet Bakanı çağı
racak onun namına diyecek ki, Yaşar Tuna
gür'le iyi geçiniyorsan seni tâyin ediyoruz. 
O da bir deniyeyim diyecek. O zaman o başkan 
şahsiyetli başkan olmaz muhterem senatör
ler, şahsiyetli başkan olmaz. Şu halde Sayın 
Ali Rıza Hakses şahsiyetli bir Baskansa - ki 
öyledir - şahsiyetli bir başkandır, eski başka
nımızdır, bendeniz kendisinin emekliliğini 
icra etmiş olmama rağmen temiz bir insandır. 
Böyle bir pazarlığa bizimle girmesine imkân 
tasavvur edilemez. Sonra bu benim muhterem 
selefim Sayın Sezgin'i fevkalade rencide eder. 
Esasen Demokrat izmir Gazetesinin neşriya
tından bahsedilmek suretiyle burada kendisi 
rencide edilmiştir, oraya da temas edeceğim 
sırası geldiği zaman. Biz devletimize hizmet 
eden memurlarımızın şahsiyetini korumaya ça
lışıyoruz. Kendilerini görevden alsak da gö
revden alma lüzumunu hissetsek de bu şahsi
yetleri itina ile titizlikle korumaya çalışıyo
ruz. Binaenaleyh, Saym Hakses'in bir pazar
lık sonunda Diyanet işleri Başkanlığına geti
rildiği iddiası külliyen hilafı hakikattir. 

Yalnız muhterem senatörler, bir kısım dai
relerde bir kısım adamlar vardır. Bunlar ra
hatsız insanlardır, dairede ulu - orta hareket et
mek isterler, dışarıya bilgiler verirler, dışarı
ya bilgiler satarlar, kendi aralarında huzur
suzluk, geçimsizlik çıkarırlar. Bizim dairemizin 
içerisinde de bu cins birkaç arkadaş mevcudol-
muş. Ve bu rahatsızlığı çıkarmış ve maalesef 
Saym Hakses'i tahrik etmek suretiyle görevini 
aşan birtakım tasarruflara kendisini sevk etmiş
lerdir. Sayın Hakses'e ben defalarca itidalini mu
hafaza etmesini, bütün yetkilerin kendinde bu
lunduğunu, bütün nakil ve tâyinlerin kendisi 
tarafından elbette onaylanması lâzımgeldiğini, 
kendi yetkileri içerisinde bulunduğunu buna 
benim dahi müdahaleye hakkım olmadığını 
ifade ettim. Ama, maalesef 80 ni çok geçmiş 
olan yaşının her halde vermiş olduğu tesirle ola
cak ki, bizim bu samimî ikazlarımızı hiçbir za
man dinlemedi. Bir gün gördük ki, kararname 
ile tâyini icabeden, tâyini yapılan Personel 
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Dairesi Başkanının teklif ve sairesiyle tâyini 
ve nakli yapılması lâzımgelen 10 memuru isin
den alıvermiş. Ve bütün bunları normal kanal
lardan geçirerek yapmamış, özel kalem numa
raları ile sıralamak suretiyle yapmış. Ne yapı
yorsunuz Reis Bey dedim, bu, anarşi meydana 
getirir, yanlış yoldasınız. Kendisine bu yolda 
yazı yazdım. Dinlememekte ısrar gösterdiler, 
şu halde yıllık izninizi kullanınız dedim. 657 
sayılı Kanunun 103 ncü maddesi «yıllık izinle
rin kullanılışının, kullanma zamanının âmir ta
rafından tesbit edileceğini hükme bağlamış
tır». Yani bir âmir yıllık iznini kullanma zama
nını tâyin eder. 

Başkanın bu tutumu karşısında benim bu 
hareketimden sonra, benim bu ikazımdan son
ra Başkan daha da hassaslaştı, tâyin ve na
kil konularında fevkalâde hassaslaştı. Bunun 
üzerine üç kişilik bir komisyon kurunuz, bu ko
misyon marifetiyle bu nakil ve tâyinleri ince
leyiniz, her hangi bir aksaklık olmasın, de
dim. Maalesef Sayın Hakses tarafından bu da 
dinlenmedi. Şimdi bir zabıt var, belki biraz 
sonra okurum. Orada vekiline dahi hakaret 
edecek derecede kendinden geçen birtakım 
muameleler, birtakım davranışlar içerisine gir
di. Bunun üzerine kendisine yıllık iznini kul
lanmasını tebliğ ettim. Bana vermiş olduğu ce
vapta izin hakkım varsa da netice itibariyle 
kullanma talebim mevcudolmadığından, ver
diğiniz, siyasi nezaketi bulunan şu sıralarda, 
bu iznim bahis mevzuu olamıyacağını resmen 
bana 20 . 11 . 1967 tarihinde ifade etti. Kullan
mıyorum iznimi dedi. Bunun üzerine 22 Kasım 
1987 tarihinde kendisine bir yazı yazdım de
dim ki, yıllık izne çıkmanızı yazılı olarak teb
liğ etmiştim. Teşkilât Kanununa göre derhal 
kendinize bir vekil seçerek - dikkat buyuru
nuz, oraya geleceğim çünkü - derhal kendinize 
bir vekil seçerek işinizden ayrılması gerekirken 
her iki lâzimeye de riayet etmediğinizin anla
şılması üzerine Anayasa gereğince sevk ve ida
resinden sorumlu bulunduğum Diyanet işleri 
Başkanlığı hizmetlerinin aksamadan yürütül
mesi için genel hükümler dairesinde ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 11 nci mad
desine müsteniden Başkanlık görevine bir ve
kil atamış bulunuyorum. 

Sayın senatörler, Teşkilât Kanunumuzun 
3 ncü maddesi Sayın Özgüneş'in anladığı mâ

nada değildir. Madcle aynen şöyledir: «Başka
nın bulunmadığı hallerde başkanın göstere
ceği başkan yardımcılarından birisi, başkanın 
göstermediği hallerde Din İşleri Yüksek Kuru
lu Başkanı Diyanet İşleri Başkanına vekillik 
eder.» diyor. Ben yazımda diyorum ki, izninizi 
şu tarihten itibaren kullanmayı muvafık bul « 
dum, kendinize bir başkan seçiniz, kimi vekil 
tâyin edeceksiniz. Hayır diyor ben işimden ay
rılmıyorum veyahut şu tarihte işimden ayrıl-
sam dese, otomatikman Din İşleri Yüksek Ku
rulu Başkanı gelip Başkanlık görevini yapa
cak, Hayır ayrılmıyorum diyor, işimden ayrıl
mıyorum işimin başındayım, oturuyorum. Ben 
de ısrar ediyorum icranın selâmeti bakımından, 
icranın iyi yürümesi bakımından izninizi kul
lanmanız lâzımdır. Kullanmadığı takdirde 657 
sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre ben ken
disine vekilini tâyin edip vazifesine oturtuyo
rum. 

Sayın Hakses bu arada kademelerden ge
çirmeden bir kısım işler yapmış, emekliliğe icra 
etmiş ve saire ve saire bu evraklar bugün biz
de mevcut değil, hep özel kalem numarası ile 
bu işler yapılmış, yani özel kalemden numara 
verilerek bu işler yapılmış ve Sayın Hakses ay
rıldığı zaman da bu evraklar ortadan gitmiş, 
yoktur bugün, ortada, mevcut değil. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tasarruf 
devam ediyor. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Hayır.. İddia sahibinin 
iddialarından birisi de İzmir Müftüsü Ahmet 
Karakullukçu'nun izmir Müftülüğüne tâyini ve 
bununla ilgili kararname meselesi. 

Muhterem senatörler, izmir Müftüsü, İz-
"iir Müftülüğüne tâyin edilmeden evvel müf
tülük görevini iktisâbetmiş, bu görevi yapan 
İmam - Hatip Okulu ikinci devre mezunu, Ka
mına göre niteliği bulunan ve bu niteliği de 
müftülüğe her hangi bir vilâyetin müftülüğüne 
atandığı takdirde hiçbir kanuni mahzuru bulun-
•îiıyan daha evvel izmir'de dört senedir kendi
sinden hiçbir şikâyet alınmayan, vazifesine de
vam eden ciddî bir devlet memuru. Bu müftü
nün kararnamesi hazırlanırken, o tarihlerde 
tâyin kararnamesine Hukuk Fakültesi ve Yük
sek İslâm Enstitüsü kaydı da konmuştur. 
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Sayın senatör iddia ediyor ki, kendi adamı 
olan bu müftüyü tâyin edebiilmek için Yüksek 
İslâm Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi mezunu 
kaydını Yaşar Tunagür koydurdu. Şimdi muh
terem senatörler arz ettiğim gibi müftünün müf
tü olma yeteneği var. Niteliği var, kanunla da 
niteliği var. Yani ayrıca bir kulp yapıştırma
ya lüzum ve ihtiyaç yoktur. Bu ihtiyaç içerisin
de değildir. Sonra tâyin yapacak makam, inha
yı yapacak makam belli, inha Personel Dairesi 
Başkanı tarafından yapılır. Nitekim öyle yapıl
mış. Sayın özgüneş'in burada bir beyni oddu, 
oraya geleceğim. Tâyin makamı, icra makamı 
belli. Ondan sonra kararnameye sevk edilecek, 
Sayın İbrahim Elmalı zamanında ve bugünkü 
teftiş Kurulu Başkanvekili olan zatın imzası 
ile gelmiş. Sayın Elmalı da bunu imzalayıp 
ısevk etmiş. Bu tâyin sırasında Yaşar Tunagür 
ne Personel Başkanı ne de - Başkanı olmadığına 
göre - hiçbir inha yetkisi kendisinde mevcut 
değildir. Ve bu halliyle de kendisine bir kusur 
izafesi mümkün değil. Adamın vazifesi değil. 
Kimin vazifesi ise bu işi o yapacaktır. Yani 
neden getirip başkasına yamayalım, ilgisi yok. 
Buna tabiî biz sayın senatörün iddiası üzerine 
muttali olduk. Acaba hakikaten niteliği olmı-
yan birisi mi tâyin olunmuştur, bir kasıt mı 
var işte diye derhal Sayın Hakses'e talimat ver
dim, bu işin esası nedir inceleyiniz diye. Bu işle 
alâkalı olarak Sayın İbrahim Elmalı'nın, biraz 
evvel bahsedilen hanım mamur, Teftiş Kurulu 
Başkanı o zamanki Personel Başkanı daha bir 
iki kişinin ifadeleri alınmış ve bendenize geti
rildi. Bu ifadeleri okudum. Bu ifadelerin içeri
sinde biraz evvel Sayın özgüneş tarafından bu
rada okunan bu hanım kız «Yaşar Tunagür 
beni çağırdı, bunu böyle yap dedi ben de yap
tım götürdüm» ifadesinin dışında her hangi bir 
iddiaya raslamadım. iyi ama mesuliyet mev
kiinde olan kişiler var. Yani Personel Dairesi 
dururken bunun teklifini yapacak insan durur
ken başkasına bunu nasıl yamayalım. Bunun 
üzerine bu evrakı iade ettim ve dedim ki, «Di
yanet İşleri Baıkanlığma. İzmir Müftülüğüne 
tâyin olunan 25 . 8 . 1967 tarihinde. Ahmet 
Karakullukçu'nun tâyin kararnamesinin tan
zimi sırasında Hukuk Fakültesi ve Yüksek 
İslâm Enstitüsü mezunu olmadığı halde ka
rarnamede yanlış olarak bu nitelikte gösterilmiş 
olmasından dolayı, sorumluları hakkında yapı-
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lan araştırma ve soruşturma evrakları ekte iade 
olunmuştur. Bir kasdın mevcudiyeti tâyin olu
nan şahsın niteliğinin esasen mevcudolması mu
vacehesinde, görülmemekte ise de icmalin tes-
biti ve mukteza tâyini bakımından dosyanın 
iade olunduğuna bilgilerinizi rica ederim.» Ben 
bunu Sayın Hakses'e özel olarak yaptırdım. Hiç-
kimse de karışmadı buna. Elden Hakses yaptı 
ve Sayın Hakses elden bana bu evrakı gönderdi. 
Ben de özsl kalemimden elden kendisine gön
derdim. Yani hiç kimsenin eline bu evrakın geç
mesine imkân yoktur. Bu evrak Diyanet İşle
rinde mevcut değildir, işte o beş altı gün Hak
ses'in bu şekilde davranışlarının, tamamen bir 
özel kalem kapalılığı içinde cereyan ettiği sıra
larda bu evrak da birlikte gitmiştir. Hiçbir 
•müftünün tâyininde sayın senatörler kanuni bir 
sakınca mevcut değildir. Müftü niteliği olan, 
müftü vasfı olan bir insan müftülüğe tâyin 
edilir. Ama tâyin kararnamesine Hukuk mezu
nu Yüksek islâm Enstitüsü mezunu, sanki lü
zum varmış gibi geçmiş ve bunda biz bir kasıt 
bulamamışız. 

Şimdi, bir ilgili tarafından verilen, verildi
ği iddia olunan ve bize de gelmiş, mevcut bulu-
ijan rapordan bahsedeceğim. Bu rapor çok deği
şik tarihlerde meselâ 15 Ekim 1967 tarihinde 
Milliyette, yine 16 Ekim 1967 tarihinde Akis 
Dsrgisinde, Kim Dergisinde ondan sonra ara
dan uzunca bir zaman geçtikten sonra 12 Mayıs 
1969 tarihinde yine Cumhuriyet Gazetesinde 
kısmen çıkmış. Yani bu rapor bir temcit pilâvı 
gibi zaman zaman piyasaya çıkar. Hep aynı ma
hiyettedir. Bir kere şunu belirtmek isterim M, 
bu bir rapor değildir. Bu bir ilgili tarafından 
verildiği ve tamamen o ilgilinin şahsi kanaatle
rini ihtiva eden bir dokümandır. Ve bunun içe
risinde arz ettiğim gibi, izmir Müftüsünün tâ
yininden ve saireden bahis vardır. Seferihisar 
müftüsünden bahis vardır, İmroz Müftüsünden 
bahis vardır, kürtçülükten bahis vardır. Ve 
Diyanet isleri Merkez teşkilâtına, yapılmış olan 
tâyinlerin bir kısmından bahis vardır. 

Bu raporun içerisinde tâyinleri dolayısiyle 
isimleri geçen şahısların hiçbirisinin tâyininde 
Yaşar Tunagür'ün imzası, Yaşar Tunagür'ün 
onayı mevcut değildir. Burada ismi geçenler 
şunlardır: Hüseyin Üzgiim, Hasan Hatiboğlu; 
Erdoğan Tüzün. Tâyinüerini de okuyayım. Hü-
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şeyin Üzgün, ibrahim Elmalı. Yine Hüseyin 
Üzgün Personel Dairesi Başkanlığına, Atabeyli 
Hakses, Hasan Hatiboğlu Sayın Hakses, Neşet 
Yurdagül, Erdoğan Tüzün, ibrahim Elmalı -
Rahmi özer. Ekrem Köker, İbrahim Elmalı -
Kemal Güral. Bunları zabıtlara geçsin diye oku
yorum. Cemalettin Böılükoğlu, Ali Rıza Hakses 
Neşet Yurdagül. Yani Ali Rıza Hakses'in Baş
kanlığı Neşet Yurdagül'ün Personel Dairesi 
Başkanlığı zamanında. Cemal Düzkale, ibra
him Elmalı - Rahmi özer. Hasan Okur, İbra
him Elmalı - Cemalettin Kaplan. Mustafa Türk
menoğlu, Ali Rıza Hakses, Neşet Yurdagül, 
Sait özdemir, İbrahim Elmalı, Kemal Güran, 
Vahdettin Karaçorlu, Cemalettin Kaplan, Ke
mal Güran, Mustafa Belviranlı, ibrahim Elma-
malı, Rahmi özer, Suat Yıldırım Ali Rıza Hak
ses, Neşet Yurdagül, Fikret Sönmez, Ali Rıza 
Hakses, Neşet Yurdagül, Mehmet Emin Bozas-
lan, İbrahim Elmalı - Kemal Güran, Abdıırrah-
man Dürre, Ali Rıza Hakses, Neşet Yurdagül 
Yusuf Ziya Yücegönül, İbrahim Elmalı - Cema
lettin Kaplan. Bu isimlerin hepsi şu ilgili ra
porda, ilgili diye bahsedilen raporda, hepsi 
Yaşar Tunagiir tarafından yapılmıştır, işte, ben 
size gerçek vesikasını okudum, tâyinleri yapan, 
teklif eden makam ve tasdik eden makam... İlgi
linin raporunun güzellik derecesi buradan bir 
kere daha anlaşılıyor. Bu raporun içerisinden 
itina ile, Sayın özgüneş nurculuğundan dola
yı, - zannederim mahkûmiyetle ifade buyurdu
lar, yanlış anladımsa tashih ederim - ordudan 
tard edilen bir şahıs, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevlendirilmiştir. Tetkik ettirdim. Hasan 
Okur isimli, başçavuş olarak 3 . 1 . 1961 tarihin
de ordudan ayrılmış, 18 . 5 . 1966 tarihli mucip
le memurluğa tâyin edilmiştir. 18 . 7 . 1967 ta
rihli muciple şefliğe nakledilmiş. Şahsi sicili 
ve dosyası üzerinde yapılan incelemede Genel
kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Kumandan
lığından alman 6 Haziran 1966 tarih ve 1700 sa
yılı sicil özetinde: «Nurculuktan takibat ve 
mahkûmiyetine dair bir kayda raslanmamıştır.» 
denmektedir. 

Şimdi, sayın senatörler; Devlet idare ediyo
ruz. Devleti ispiyonlarla idare edemeyiz.» »Falan 
adam nurcu idi, nasıl aldın» dendiği zaman biz 
açar siciline bakarız. Var mı sicilinde bir şey? 
Bunda bir iş var mı? Varsa var. Ona göre mu
amele... Yoksa yok. Bu iddiaların içerisinde iki 

tane mahkemeye intikal etmiş iş vardır, iki ki
şi mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemeye in
tikal eder etmez; tevkif de olmuşlar, maaşlarını 
kesmişiz. Tahliye olunduktan sonra hukuk işle
rinden mütalâa almışlar ve mahkemenin sonu
na intizar edilmektedir. Bunun dışında; ki bu
nunla da arz ettim, bu tâyinlerle iddia edilen 
Yaşar Tunagür'ün doğrudan doğruya, dolayı-
siyle bir alâkası yoktur. Ne teklif makamı, ne 
inha makamı, ne tasdik makamı... Ama, bir he
def ittihaz edildikten sonra o hedefin üzerine 
gitmek aslolmuş ve bunu yapmışlar. 

Bunların içerisinde mağdur olduğu iddia 
edilen bir Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yü-
cegönül, - halen Seferihisar'da Müftüdür - Yu
suf Ziya Yücegönül hakkında bugün dahi tef
tiş kurulumuzun raporu mevcuttur. Kendisi 
Karşıyaka'dan alınmış, Seferihisar'a verilmiştir. 
Danıştaydan karar istihsal etmiş ve karar in
faz edilmek üzere Seferihisar'a verilmiştir. Çün
kü o tarihte, Karşıyaka doldurulmuş bulunu
yordu. Nurculuk ve kürtçülükle itham edilen ve 
tafsilâtına pek tabiî girmeye mezun bulunma
dığım gizli celsede, Sayın özgüneş tarafından 
iddia edilen bir şahıs vardı. Hafızaları tazele
mek isterim, kitap ve saire yazmış. Bunun, Sa
yın özgüneş tarafından kürçülüğü iddia olun
du. Yine kürtçü diye, tesmiye edilmekte ısrar 
odilen Yaşar Tunagiir sadece işte bu şahsm işine 
son vermiş. Yani Şarköy Müftüsü Mehmet Emin 
lozaslan'm işine sizin kürtçü dediğiniz Yaşar Tu-
lagür, son vermiştir. O, kitap yazdığını iddia 
3ttiği adam, işte kürtçülük hakkında kitap 
/azmış ya, Mehmet Emin Bozaslan. Bu adamın 
işine Yaşar Tunagür, sizin kürtçü diye iddia et
tiğiniz adam son vermiş. Tutuklu bulunduğu 
için kendisine gelmiş, kendisi de derhal son 
vermiş. Tutukludur soralım moralim etmemiş, 
Yani savsaklamamış, öyle olsa, ona da bir kulp 
bulmaya çalışır. Çünkü, çok maharetli bir adam 
olarak gösterildi. 

Şimdi önergenin bir kısmında, sayın sena
törler, bâzı hâdiseler, vakıalar zikredilmektedir. 
lu vakıalardan birisi; Bilecik Müftüsü Ahmet 
üztürk ve Müftülük Şefi ismail Hakkı Dut'un 
örevden alınması; teftiş kurulu raporlarının 

icra edilmesi ve bu hususta Adalet Partisi İl-
-}8 idare Kurulunun bendenize yazmış bulundu
ğu mektup meselesi var... 
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Teftiş Kurulumuz, şikâyet üzerine Bilecik 
Müftüsünü ve müftülük kâtibini teftiş ile gö
revlendirilmiştir. Bana muhtelif vesilelerle in
tikal ettiği için bu hâdiseden tamamen haber
darım, şahsan takibettiğim bir hâdisedir. Yani 
Bakan olarak şahsan bu hâdiseyi takibettim. 
Çünkü Bilecik'ten bir heyet gelmiş. Bu heyetin 
içerisinde milletvekili var. Bu heyetin içerisin
de Bilecik Adalet Partisi İl Başkanı var. Bir 
heyet gelmiş. «Bilecik Müftüsü ve Müftülük 
Kâtibi fevkalâde iyi insanlardır. Binaenaleyh 
bunları yerinden almayın gadredersiniz» de
diler. O zaman Valiye, rahmetli Amirale telefon 
ettim, «Nasıldır Müftünüz, bilginiz nedir?» 
dedim. «Fena değildir, Müftümüz iyidir. Ben 
kendisiyle çalışabilirim» dedi. Ama, Müftünüzü 
teftiş ettiriyorum ve Teftiş Kurulundan henüz 
rapor gelmemiş olmakla beraber, müfettişlerin 
bana vermiş olduğu intiba iyi değildir. Siz, 
Müftü hakkında yeniden bir tetkikte bulunun. 
Memleketin idare âmiri olmanız sıfatiyle duru
mu sizden tekrar soracağım, «İşi ben takibedi-
yorum» dedim. Bunun üzerine bir taraftan tef
tiş devam ederken, teftişin sonlarına doğru, 
bizim ilçe idare kurulundan bir sayın üye Fah
rettin Demirci, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir 
telgraf çekmiş. «İşte burada teftiş cereyan edi
yor. Bu teftiş edildi. Teftiş sonucunu Diyanet 
İşlerinde Yaşar Tunagür icra etmiyor. Bu bun
lardan şöyle rüşvet aldı, böyle rüşvet aldı» diye 
Sayın Cumhurbaşkanımıza telgraf çekiyorlar. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da bu telgrafı ben
denize havale ediyorlar. Sonra da ben Fahret
tin Demirci'den, sayın takrir sahibi tarafından 
okunmuş olan mektubu alıyorum, cevap veri
yorum, delillerinizi gösterin diyorum, vaktinizi 
almamak için bunları kısa geçiyorum - o da yi
ne bu cevabı bana veriyor. Okunmuş olan ce
vabı bana veriyor. 

Ben cevabımda diyorum ki, Teftiş Kurulu 
teftişini yapmıştır. Fakat raporunu henüz ver
memiştir. Bu işler sizin istediğiniz süratte yü
rümez, ama icabı ne ise o icaba göre de hareket 
edilir. Teftiş Kurulu raporunu şahsan inceledim, 
ve Müftü ile Müftülük Şefinin hakikaten git
mesi lüzumuna bendeniz de kaani oldum. Ve 
Teftiş Kurulu da raporunu şöyle vermişti. Müf
tü ile Müftülük Şefini usulüne uygun olarak 
tuttuk buradan aldık. Hattâ idari görevden al
dık aziz senatörler. Yani himaye etmek şöyle 

dursun, adamları idari görevden aldım. Bir il 
müftüsünü idari görevden aldım, sen artık müf
tülük yapamazsın diye. Valinin «Benim müf
tüm iyidir» demesine rağmen, «İyi tetkik etme
mişsiniz Vali Bey» dedim. «Müftünüzü iyi ta
nımıyorsunuz, ben daha iyi tanırım müftünüzü... 
İdari görevinden alıyorum müftünüzü vaizliğe 
veriyorum. Müftülük Şefinizi bir kazaya kâtip 
yapıyorum» dedim. Aldım Müftülük Şefini de 
bir kazaya kâtip yaptım. 

Bütün bu hâdiseler cereyan ederken sayın 
senatörler, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Yaşar Tunagür senelik izinde bulunuyordu. 
Yıllık izninde bulunuyordu. Bu İlçe Başkanı, 
bu ilçe idare kurulu üyesi de Yaşar Tunagür'ü 
- Sayın Senatörün de burada vasıta olarak ifa
de ettiği gibi kadın tellâllığından tutunuz da... 
(affedersiniz bu kürsüde hicap duyuyorum bun
ları size ifade etmekten) turşu hırsızlığına ka
dar itham etti. Şimdi size bir mektup okuyaca
ğım. Bunun üzerine ben Yaşar Tunagür'den sor
dum. Dedim ki Teftiş Kurulu dosyasında şahi
din birisinin şöyle ifadesi var. Nedir bunun aslı? 
Bu nasıl şeydir? Bana dedi biraz müsaade edi
niz ben bu işin aslını anlıyayım. Şimdi okuya
cağım mektubu bana getirdi. Mektup Yaşar 
Tunagür'e yazılmış. İddiaları sayın önerge sa
hibi ileriye sürdüğü için ben de tekrar ileriye 
sürmüyorum. Bunun içerisinde vardır. Mektubu 
yazan Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden 
Rifat Dinçer. 

«Sayın Yaşar Tunagür 
Diyanet İşleri Başkan Muavini 

Ankara 

Tarım Kooperatiflerinin teftişi ve muraka
beciyle meşgul olduğum eski yıllarda tanıdığım 
ve sonradan kızını yeğ*enime almak suretiyle 
de akraba olduğum Bilecik Osmaneli ilçesinin 
halen Kooperatif Müdürü bulunan Arif Yıl-
maz'm geçen yıl kurbanlık koyunun yiğitlerin
den alınıp gönderilmesi üzerinde, bir teklif gel
mesi üzerine o günlerde tesadüf ettiğim ve Bi
lecik müftülük şefi bulunan ve Arif Yılmaz'm 
akrabası olan ismail Hakkı Dut'a - bizim aldığı
mız teftiş kurulu raporuna göre - 250 lira tes
lim ederek Kooperatif Müdürü akrabam Arif 
Yılmaz ra gönderilmiş ve onlarda el birliği ede
rek bayram arifesinde Ankara'ya işi için gel
mekte olan Ulupmar köyünden Ahmet Yanar 
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adında biri ile küçük bir kuzu şahsıma kurban 
arifesi gönderilmiştir. Yine yazınızda bahis ko
nusu olan hizmetçi kadın işi de, eşimle birlikte-
bankacılık meslekinde oluşumuz dolayısiyle de
vamlı olarak ihtiyacımız olan yardımcı bir ka
dının tedariki için Sayın Arif Yılmaz'dan ve 
Bilecik'te vazifeli olan yine onların akrabası 
bulunan İsmail Hakkı Dut'dan mütemadi rica
larımız olurdu. Nihayet 1968 yılının son ayla
rında köylerinden birinde ehli namus bir kadı
nın bulunabileceği anlaşılması üzerine Bile-
cik'e kadar gidilmiş ve oradan tedarik edilen 
bir vasıta ile Sayın Müftümüz Ahmet Şentürk'-
ün de - dikkatinizi çekerim - iştirakini de temin 
ederek adını dalhi bilmediğim bir köye gidilmiş 
ve bulunan kadını ve babasını dahi alarak yi
ne Bilecik yolu ile Ankara'ya getirilmiş ise de, 
sonradan kalp hastalığına müptelâ olduğu an
laşılan mezkûr aile köyüne kısa bir zaman son
ra iade edilmiştir» Yaşar Tunagür'e önerge sa
hibinin yakıştırdığı kadın hikâyesi. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben 
değil, A. P. ilçe idare Kurulu üyesi söylüyor. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYİ! (Devamla) — Evet ama sizde şahadet 
ederek getirdiniz bunu buraya. Biraz tetkik et-
s ey diniz iyi ederdiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ CDevamla) — İyi ederdiniz efendim. 
iyi edersiniz çok vahîm iddia. 

BAŞKAN — Karşıliklı konuşmıyalım lütfen 
efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Kadı
nın ifadesini de okurmusunuz. Teftiş Kurulu 
dosyasından kadına nasıl taarruz edildiğini de 
okurmusunuz. Siz de yok ise, bende var sizle
re okuyayım! 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Buyurun okuyum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş siz konuşurken 
müdahale etmedi Sayın Bakan istirham ediyo
rum. Silsilesini bozmayın konuşmanın. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Turşu hangi 
cinsmiiş? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hıyar, hıyar. 
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BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyin. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — «Turşu veya buna mü
masil peynir gibi gıda maddelerine gelince : 
Bu mevzularla benim ilgim yoktur. Sadece Ba
yır köyden, tanımadığım bir vatandaş tarafın
dan satılmak üzere toptancı halde 14 numaralı 
yazıhaneye 6 teneke turşu geldiğini ve ihtiya
cınız olursa 20 lira karşılığında alabileceğim 
mezkûr haldeki yazıhane tarafından banka ile 
olan münasebetleri dolayısiyle teklif yapılmış 
ve fakat ihtiyaç duyulmadığından satınahnma-
mıştır. Durum böyle olmakla beraber bu mevzu-
larcıa sayın şahsınızın ilgi ve alâkası yoktur, 
Nihayet paramız karşılığında akrabalık ve dost
luk vesilesiyle Söğüt ilçesinde yapılmakta ol
duğunu öğrendiğim mermer taştan mamul bir 
avizeyi görüp beğendim ve aldırdım ve halen 
evimde kullanmaktayım. Yine tekrar edeyim ki 
bundan ne sizin ve ne de Bilecik müftüsünün 
ve keza şefinin bir sureitle, paramla yapılmış 
küçük bir aracılıktan başka bir ilgileri yoktur 
ve sorunuz dahi hayret uyandırmıştır. Eş ve 
dost arasında paramla satınaldığım ve aldır
dığım ve bu uğurda maddî fedakârlığım karşı
lığında ekseriyetle zararıma olan bu küçük hiz
metlerle bilhassa. sizin hiçbir suretle ilgili bu
lunma eliğinizi katiyetle arz ederim.» 

Hâdise bu sayın arkadaşlarım. Turşu hâdi-
se<?i, kadın hâdisesi. Bir teftiş yapılırken o tef
tî cin dosyasının içer'icm^e ffavet t^Vu Vînifir, 
iğbirarlar temsil edilir. Temiz insanla
rın, iyi insanların, iyi insanların vazifesi, 
mahkemelerin vazifesi - zaten her mah
keme dosyasında onlar vardır - onları 
ayıklıyabilmek maharetini göstermektir. 4 ço
cuğu olan, yaşını başını almış, muayyen bir yere 
gelmiş bir insana bu iftiraların yapılması revayı 
hak değildir, insaf ile kabili telif değildir. Bu
nun üzerine ben kendisine dedim ki, madem ki, 
elinizde böyle bir vesika var işte benimde ya
zım. Siz şayet bunun delillerini bana bildirmez-
seniz sizi alâkalı mercie vereceğim, dedim. Gidin 
dâva edin dedim Yaşar Beye. Gidin, alın, dâva 
edin. «tki din adamının dâvaya düşmesinden din 
namına zarar doğar» dedim, «Allah'ından bul
sun ben dâva etmem» dedi. 

Kendisine gelen din görevlilerine - Sayın Öz
güneş'in iddiasına göre - ben Hükümetin komi-
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seriyim. Hükümetin ajanıyım demeyi itiyat haili
ne getirdiğini iddia etmektedir. Külliyen hilafı 
hakikattir. Kendisine bu kadar akıl izafe edilen 
adam bu kadar akılsızlığı deruhde etmez, yap
maz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ikazından bende
nizi ve Sayın Başbakanı ikazından ısrarla bah
sediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanından biz bâzı 
konularda bu tip havaleler alırız. Fakat Sayın 
Cumhurbaşkanı bendenize, bu Atatürk düşma
nını ve saireyi - sizin tâbirlerinizle - yerinden 
atınız ve saire diye bir ikazda bulunmamıştır. 
Sayın Başbakana huzurunuza çıkmadan biraz 
önce sordum. Zatıâlinize Sayın Cumhurbaşkanı
mız tarafından bir ikaz yapılmış mıdır? Hayır 
dediler. Yani saat üçe on kala. 

Bir ilgilinin vermiş olduğu dosyayı Sayın 
Cumhurbaşkanının bize intikal ettirdiğinden 
bahsettiler. Raporu okuduk. İlgili malûm. İlgili 
bizce belli. Onun dışında bir rapor bize intikal 
etmemiştir. 

Diyanet İşleri Başkanının bütün yetkilerin
den tecridedilmek suretiyle, her tarafa kendi 
adamını tâyini, iddiası kısmen cevaplandırılmış
tır. 

Sayın senatörler, bildiğiniz gibi taşra teşkilâ
tının müftüler ve vaizler dışında kalan memur
ları, yani din görevlileri, imam hatipleri o vilâ
yetin müftülüklerince açılan imtihanlar sonun
da yapılan inhalarla tâyin olunur ve yüzde dok
san dokuz bu imtihanları kazananların inhaları 
Diyanet İşleri Başkanlığında^ tasdik ollunarak 
iade olunur. 

Merkezden yapılan tâyinlerin de prosedürü
nü anlattım. Şu hale nazaran bütün yetkilerin
den Diyanet İşleri Başkanını tecridetmek sure-
retiyle kendisinin faaliyette bulunduğu iddiası
nın gerçek bir mesnedini bulmak mümkün olmı-
yacaktır. Mümkün değildir. Aslı yoktur. 

Diyanet îşüeri Başkanı Sayın Başkanvekili 
Sayın Lûtfi Doğan'dan sayın önerge sahibi, fa
ziletli ve saire diye bahseder, sonra gelir âciz, 
bir müezzini tâyin etmekten âciz bir kişi olarak 
tavsif eder. Diyanet İşleri Başkanlığı makamına 
hürmeti bulunduğundan bahseden sayın arkada
şımızın, faziletli bulduğu bir Diyanet İşleri Baş
kanına karşı bu ithamını reddetmek mecburiye
tindeyim. Diyanet İşleri Başkanı kendisine mev
du görevlerin hepsini 'kendisi yapar, hiçbirisini 

de vekiline yaptırmaz. Hepsini kendisi yapar. 
Hepsini... Ama gece saat 11,00 e kadar çalışıyor. 
09,00 a kadar çalışıyor. Kendisi yapıyor. Bütün 
yetkiler kendisindedir. 

Biz memur istihdam ediyoruz. Kukla istih
dam etmiyoruz. (A. P. sıralarından bravo sesle
ri). «Türkiye'deki bütün Diyanet İşleri Teşkilâ
tında kendi propagandasını yaptırıyor...» delille
rini versinler, ne propagandasını yaptırıyor. Ne
dir propaganda yaptırmak?... Yok, mücerret 
söz. Zaten görüşmelerin gayet mühim bir kısmı 
mücerret birtakım sözlerden ileriye gitmedi. 
«Propagandasını yaptırıyor.» Ne propagandası-
smı yaptırıyor efendim. Yani bir Diyanet İşleri 
Başkanvekili, Türkiye'deki bütün Diyanet İşleri 
Teşkilâtına yani Türkiye'deki bütün Diyanet 
İşleri Teşkilâtı şahsiyetsiz, hepsi Yaşar Tuna-
gür'ün düdüğünü çalacak kimseler, ve bunun 
propagandasını yaptırıyor. Yok böyle şeyler ar
kadaşlar. 

Sayın Hakses'in imza yetkileri hiçbir suret
te alınmamıştır. Arz ettiğim gibi Sayın Hakses, 
kendisi birtakım insanların maalesef teşvikleri 
ile vehim içerisine girmiş, bakanına dahi haka
ret edecek hale gelmiştir. Kendisine devamlı 
yardımcı olmamıza, devamlı müzahir olmamıza 
rağmen, o rahatsızlığın içerisinden kurtulama
mıştır. 

Şahıslar hakkında teşkilâta tamim yapılmaz 
muhterem arkadaşlar. Bir teşkilâta falan şahsın 
imza yetkisini kaldırdım diye, tamim yaparsa
nız o müessesede bütün hiyerarşiyi alt üst etmiş 
olursunuz. Sayın Hakses bunu yapmaya kalktı, 
buna ben mâni oldum, yapamazsınız bunu de
dim. Teşkilâta yapılacak tamim genel konular
da olur ve teşkilâtın tamamını alâkadar eder. 
Bu tamim yapılamaz dedim ve ben buna mâni 
oldum. 

Hakses'e makamında kimse hakeret etmemiş
tir. Bilâkis Sayın Hakses okuyacağım şu zabıt
ta da görüleceği üzere artık görevini yapamıya-
cak bir sinirlilik ve yaşlılığın içerisine girmiş
tir. (Sayın ALi Rıza Hakses, Personel Dairesi 
Başkanı Hüseyin Özgün Beyin odasına, kilitli 
bulunan salona nazır ikinci kapıyı açtırarak gir
di. Hüseyin Beye hitaben «Bu tâyin niçin yapıl
mıyor» diye bağırdı. Personel Dairesi Başkanı 
soğukkanlı bir cevapla «Efendim, üçlü komis
yon tâyinini şimdilik tehir edip kararlaştırdık.» 

I Reis Bey pür hiddet el kol hareketleriyle «Ben 
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komisyon momisyon tanımam» efendim vekil 
beyin emirleri üzerine kurulmuştu) arz etmiş
tim, bu tâyinlerin daha muntazam gitmesi için 
şahısların tesiri altında kalmasın, bir komisyon 
bunları incelesin, ona göre tâyinler yapılsın. 
(«Ben vekil mekil tanımam. Vekil kimmiş.») 
Vekil Bey, (O an için Hüseyin Beyin odasında 
bulunan ve salondakilerle 15 - 20 iş takipçisi 
odacı, memurun huzurunda sözlerine devamla» 
«Ben sizi istemiyorum, defolun gidin,» diye ba
ğırmıştır.) Zabıtta imza Yaşar Tunagür, imza 
Teftiş Kurulu Başkanı Rahmi Özer, imza Özel 
Kalem Şefi - İmza Müfettiş Rauf Yıldırım, im
za Ali Suavi ilkokulu Bornova Başöğretmeni, 
odacı, odacı, Hüseyin Özgür v. s. 

Ee.. Muherem arkadaşlar, bunların cereyan 
ettiği bi'r yerde artık Sayın Başkan bütün im
kânlarını çekmiş bir durumdadır. Bu itibarla Sa
yın Başkanı emekliliğe irca etmek zarureti hâ
sıl oldu ve bizde bunu yaptık zannediyorum ki, 
hatalı bir iş yapmadık. Bu işte ne Tunagür'ün 
dahli vardır, ne kimsenin dahli vardır, şu cere
yan eden muameleler dahi hâdiseyi göstermeye 
kâfidir. 

Diyanet işleri Başkanlığında sayın senatör
ler, üç tane vasıta vardır. Birisine 1969 yılında 
aldık Diyanet işleri Başkanı biner, birisine Di<-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı Personel Dairesi 
Başkanı biner, ve diğerine Din işleri Yüksek 
Kurulu Başkam ve Teftiş Kurulu Başkanı biner. 
Oğlu, kızı, karısı bu arabayı kullanıyor, iddi'ası 
varit değildir. Sadece sayın senatör dün, geçen 
Çarşamba günü vâki konuşmasında, ondan ev
velki Çarşambayı telmih ederek. «Çarşamba gü
nü saat 12 yi 8 geçe okuldan Yaşar Tunagür'ün 
kızını almak suretiyle araba kullanılmıştır.» bu
yurdular. Şimdi bendeniz sordum bunu, bir mü
tercimimiz, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
gitmek istemiş, ve Başkanvekilinin bindiği ara
baya binerek Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sine gitmiş, içeride işine devam ederken araba 
kapının önünde beklemiş. Yalnız Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi ile Kız Sanat Okulu yan ya
na olduğu için, bu araba burada niye bekler? 
Yaşar Tunagür'ün kızını almak için bekler. O 
sırada halen Teftiş Kurulu Başkan Vekili bulu
nan Rahmi Özer oradan geçmekte imiş ve şo
före sormuş, «Kini bekliyorsun burada, ne bek
liyorsun?» O da demiş ki, «Mütercimi getirdim, 

fakültede. Onu bekliyorum alacağım.» Hâdise 
bandan ibarettir. Bu zatıâlinize değişik şekilde 
Yaşar Tunagür'ün kızını almak üzere bekliyor 
olarak Âıtikal etmiştir. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Ne resmî ara
balar neler... Sayın Bakan. Maça gidiniz de gö
rünüz neler bekliyor. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bize soruldu biz cevap 
arz etmeye mecburuz. 

Evine ayda beş yüz lira kira vererek oturur. 
Yani, çok fazla enterese ediyorsa o raporda da 
vardır. Arz edeyim. Beş yüz lira kira vererek 
evinde oturur. 

Bakanlarla ilişkisi olduğunu etrafa yayar 
buyuruyorsunuz..Biz böyle bir şey işitmedik. 
Hangi ilişkisi varmış? Ne ilişkisi var mis? Ba
kanlarla ilişkisi olup ne yapıyor muş? Bunlara 
dair hiç bir şey söylenmedi. Sadece rapor di
yormuş ki, bakanlarla ilişkisi varmış. Ne ilişki
si varmış? Bakanlarla ilişkisi olup ne yapıyor
muş? Bunlara dair burada hiç ber şey söylen
medi. Sadece rapor diyormuş ki, bakanlarla iliş
kisi varmış. 

Sayın senatör diyor ki, İzmir'de bulunduğu 
zaman muğber olduğu Karşıyaka Müftüsü Yu
suf Ziya Yücegönül'ü işinden atmıştır, başka ye
re nakletmiştir. Hayır, bu iş yaşar Tunagür ta
rafından yapılmamıştır, arz ettim kimler tara
fından yapıldığını, zabıtlara geçti. 

izmir merkez vaizi iken emniyeti suiistimal 
etmiş, kitap kârlarını zimmetine geçirmiştir. 

Sözlerimin başında arz etmiştim, bunları bir 
basın toplantısında veya bir mektupla açıklayı
nız ve bu insana dâva hakkını veriniz, o da size 
ispat hakkını versin. O kitap kârını nasıl zim
metine geçirdiğini bir Senato araştırması sure
tiyle değil de, o da daha iyi hakkını alabilmesi 
için mahkeme suretiyle bunu elde etmek imkâ
nını kendisine verirseniz çok daha iyi bir yol 
takibetmiş olursunuz. 

Diyanet işleri Başkanlığına sistemli şekilde 
nurcuların, konuşması sırasında aldığım notları 
cevaplandırıyorum, sayın senatörler, nurcuların 
ve kürtçülerin yerleştirildiği iddiasına arzı ce-
vabediyorum: 243 kişi Diyanet işleri Başkanlı
ğında vazife görüyor. Bunların içerisinde 9 ta
ne Doğulu vatandaşımız var. Hepsi de görevle
rini feragatle yapan namuslu insanlar. (A. P. 
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sıralarından, «Helâl olsun.» sesleri) Nasıl, iddi
ayı kime yakıştıracağız, şimdi. Bu kürtçülük id
diası muallâkta kalıyor, nasıl yakıştıracağız, ne
reden yakıştıracağız? Diyanet İşleri Merkez Teş
kilâtına yerleştiriyor, diyor, nurcuları. Ben kim
leri yerleştirdiğini burada okudum, listesi de 
bende. Hangi Diyanet işleri Başkanı hangi Per
sonel Dairesi Başkanının teklifiyle bu işlerin 
yapıldığını da ifade ettin. E... Bu iddia? Bu id
dia havada kalan bir iddia. 

Disiplin Kurulunun 4 aydır toplanmadığı ve 
bu suretle bütün tâyin ve nakillerin Yaşar Tıı-
nagür tarafından yapıldığı iddia ediliyor. 

Sayın senatörler, Disiplin Kurulu ceza ver
mek üzere toplanır. Disiplin Kurulu bir tâyin, 
nakil mekanizması değildir, makamı değildir. 
Tâyinin, naklin, terfiin prosedürü ayrıdır. 4 ay
dır toplanmıyorsa, iş gelmiyordur, toplanmı-
yordur. İş gelirse toplanır veyahut bir iki iş için 
toplanır. Yani bu toplanmamayı hemen getirip 
illâ bir yere yapıştırmakta bir mâna yoktur. 

Sayın senatör diyor ki, Cumhurbaşkanımız 
bu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığını 
teftiş lüzumunu hissetti. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Devletin başıdır, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Devletin her müesse
sesini her istediği zaman denetlemek imkânına, 
yetkisine sahiptir. Bendenizin Bakan olduğum 
ilk zamanlarda emir buyurdular. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğüne geelceğim, Diyanet 
İşlerine geleceğim ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne geelceğim, şu tarihlerde geleceğim, habe
riniz olsun. Biz de o tarihlerde hazırlıklı bulun
duk, Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladık ve 
kendisine bu kuruluşlar hakkında bilgiler tak
dim ettik. Bugün bu rapor üzerine bir gezme 
nasıl tavsif ediliyor? Nasıl Saym Cumhurbaşka
nımızın bir gezisini, nasıl kendi amallerine hiz
met ettirmek istiyor? Doğrusu şaşıyorum. 

Yine orada deniyor ki, Sayın Cumhurbaşka
nımız bize sormuş, niçin bunlar hep böyle vekâ
letle idare ediliyor? 

Biz de demişiz ki, yakında bu işleri düzelte
ceğiz. 

Değerli senatörler, İlahiyat Fakültesi mezun 
vermeye başlıyalı 1952, 1953 yıllarıdır, başlan
gıç tarihi, İlahiyat Fakültesinin mezun verme 
tarihi. Mezuniyet tarihinde göreve başlıyan me
murların bugün maaşı aslileri 950 liradır, 950 
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lira asli maaşları vardır, Yüksek İslâm Enstitü
sünden mezun olanlar da henüz 1962 - 1963 yı
lında mezundurlar, asli maaşları 600 lira civa
rındadır. Biz kendilerine iki üst derece veriyo
ruz, bu genç çocukları teşkilâtımıza almak için. 
Çünkü bize gelmekte biraz imsakla hareket edi
yorlar. Arz edeceğim, sebebini. Niçin vekâletle 
idare ediliyor? Asaleten tâyinine kadro durum
ları müsait değil, kanun müsait değil. 3656 sa
yılı Kanun. Bunu defaatle ifade ettim, Bütçe 
Komisyonunda da ifade ettim. Asil tâyin et
mek istiyoruz. 1 750 liralık kadro... Tâyin ede
miyoruz. Bu itibarla vekâletle bu görevleri yü
rütüyoruz, Bunda, bir kasıt mevcut değildir. 
Ama arkadaşım diyor ki, illâ siz kasden bunu 
tâyin etmiyorsunuz? Hayır efendim. Çünkü ka
nun nitelik yönünden yüksek tahsili şart koş
muş. Ben artık, ben de yüksek dereceli, yüksek 
derece iktisabetmiş eski bir memurumu getirip, 
koyamıyorum. Mutlaka o tahsilin adamını ora
ya getirmek mecburiyetindeyim. O tahsilin ada
mının da âzamisi 950 lirada. 

Sayın senatörler, yüksek tahsil mezunu, teş
kilâtımızda 83 tane İlahiyat Fakültesi mezunu 
bulunuyor. 95 tane de Yüksek İslâm Enstitüsü 
mezunu bulunuyor. 1 210 tane İmam - Hatip 
1 nci devre, 732 tane de İmam - Hatip 2 nci 
devre mezunu arkadaşımız bulunuyor. Hakika
ten Yüksek İslâm Enstitüsü ve İlahiyat Fakül
tesi mezunlarının miktarı fazla olmakla beraber 
çer ek ek görev, ek ders ücreti, ge^ek Millî Eği
tim Bakanlığının bize nazaran, bizim teşkilâtı
mıza nazaran temin etmiş bulunduğu imkânla
rın fazlalığı karşısında bu arkadaşlarımız daha 
ziyade Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, öğ
retim üyeliği kadrolarında görev almayı tercih 
ediyorlar. Bu itibarla bizim kadrolarımıza ge
liş biraz daha azdır. Biz, Yüksek İslâm Enstitü
sü ve İlahiyat Fakültesi mezunu olup da bize ge
len her arkadaşa hiçbir tefrik ve istisna gözet
meksizin iki üst derece veriyoruz, kanunumu
zun vermiş olduğu imkân dâhilinde. 

Saym takrir sahibi, tabiî, diyor, orada Yaşar 
Tunagür var, oraya gelmeyi kimse istemiyor. 

Sayın arkadaşlar, bu fobiyi anlamaya im
kân yoktur. Yaşar Tunagür, kendi kendisini ye
tiştirmiş bir din adamıdır, diye ifade ettim, ki 
öyledir. Çünkü okul yoktur. Tevhidi Tedrisat 
Kanunundan sonra okullar kapatılmış olduğu 
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cihetle din adamı olarak yetişmek isterseniz 
kendi kendinizi yetiştireceksiniz, okuyacaksı
nız, çalışacaksınız, bu kademeyi aşacaksınız. 

Mükemmel Arapça bilir. Gimadaki vazifeye 
gelmek istiyorum. Gima, Orta - Doğu memle
ketleriyle alış - veriş etmeye başlamış. Burayla 
münasebeti ve muhaberatı olan bir müessese. 
Buna teklif yapmışlar, iyi Arapça biliyorsunuz, 
bizde çalışır mısınız? Mesai dışı olmak kaydiyle 
kabul ederim, demiş. Mesai dr,ı olmak kaydiyle 
Gimada çalışıyor. (A. P. sıralarından, «helâl ol
sun» sesleri) Yani, Türkiye'de bir bu kişi midir 
acaba mesai dışı bir yerde çalışan? Bir bu kişi 
midir? (A. P. sıralarından, «Hem emekli maaşı 
alsınlar, hem de Tabiî Senatörlük maaşı alsın
lar» sesleri) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Senatör) — 
Türkiye'de Arapça bilen yalnız o mudur? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Ne mahzuru var, efendim? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — ... Arapça biliyorsa. Ha
san efendi olmazsa, Ali efendi niye olsun veya 
öbürü niye olsun? Herkes için vâridolabilir. O 
takdirde de başkası der ki, o olacağına, ben ola
yım. Beriki olacağına falan olsun. Bu fasit dai
re, bunun sonu gelmez. 

FERİD MELEN — (Van) — Sayın Bakan, 
bir devlet memuru bir başka müesseseye bağlı 
olarak çalışamaz. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Yani, 
müdafaasını yapıyorsunuz, yani hoş karşılıyor
sunuz. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Irak'a... Gerçeği söylü
yorum, efendim; gerçek neyse onu ifade edi
yorum, ben. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
efendim. Sayın Bakan, konuşmanıza devam 
ediniz. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Gerçek neyse onu ifa
de ediyorum. Hiçbir şey saklı değil, açık. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ha
yır, siz nasıl buluyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin Sayın Akyurt. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ha
yır siz nasıl buluyorsunuz. Ama fırsatı düş
müşken soralım. 

BAŞKAN — Bir dakika sormıyacaksmız 
efendim. Bu öyle bir müessese ki, yüksek he
yetin hakemliği önünde önerge sahibi ve Hü
kümet konuşur, yüksek heyetiniz dinler, ona 
göre oylarını kullanır. Müessese budur. Sual 
sorma diye bir şey yok. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Haç dönüşü gitmiştir 
ve Gimanın kendisine vermiş olduğu görevle 
gitmiştir. Londra'ya, Londra'daki İslâm mem
leketleri talebelerinin daveti üzerine, biletini 
göndermeleri suretiyle gitmiştir. Devlet gön
dermemiştir. Biz para vermedik efendim. Yani 
jileti vesairesi oradan geldi. Para konusundaki 
bilgim bu. Çünkü benim imzamdan geçmiyor 
onlar. Yani bir para şu anda size ifade ede
yim, verdik mi, vermedik mi, ama vermedik 
herhalde. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Başka adam 
yok mu idi? (C. H. P. sıralarından izni siz ve
receksiniz sesleri) 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ba
kanlık izin verecek. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Yaman adam-
".nış, sizi bile kafese koymuş. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan sorulara 
cevap vermeyin efendim. Konuşmanıza de
vam edin. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Rabıtatül Âlemin İslâm 
ve saire ile teması, ilgisi varit değildir, yoktur. 
Ne böyle bir vazife ile tavzif edilmiştir, ne 
de Hacca gittiği zaman bunlarla böyle bir te
ması olmuştur. Bu da varit değildir, yoktur. 
Ve buraya gittiği zaman senelik iznini kullan
mak suretiyle gitmiştir. 

Tunagür'ün alevî düşmanı olduğu konu
sundaki iddialar da hilafı hakikattir. Hiçbir 
yerde alevîlik aleyhine, alevî, sünnî, tahriki 
yapmamıştır. Diyanet İşleri Başkan yardım
cılığına gelinceye kadar hakkında bir şikâ
yet te yapılmamıştır esasen. Bir bölücülük şi
kâyeti, bir nurculuk şikâyeti, bir şu şikâyet, 
bir bu şikâyet, bunların hiçbirisi varit olma
mıştır. 
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Bir köy kadrosunun kaldırıldığından bah
settiler. Bugünkü Ulus Gazetesinde bir neşriyat 
var, o nazarı dikkatimi çekti. Bunun üzeri
ne sordum ben Diyanet İşleri Başkanından, 
Sungurlu kazasının Gökçam köyünde eskiden 
(300) liralık bir kadro varmış. Ve fakat cami 
yokmuş. Cami yaptıracağız denilmiş, kadro 
orada muhafaza edilmiş, sonradan, çünkü bu 
kadrolar Diyanet İşleri tarafından değiştiri
len kadrolar değildir. Kaymakamlığın teklifi 
olmuş, bu kadroyu buradan alınız, 28 . 8 .1968 
tarih ve 5471 sayılı yazı ile Demirçiçek kö
yüne veriniz demiş kaymakamlık. Böyle yazı
lar geldiği zaman benim tastikime gelir, çün
kü kadroyu biz veriyoruz, gönderiyoruz. Biz 
de buna olur demişiz. Kadro bu suretle değiş
miş. Köylüler şimdi gelmiş camimizi yaptık 
bize kadro veriniz demiş ve Dinayet İşleri Baş
kanlığı da caminiz bitti ise kadronuzu vere
lim demiş, esasen bu kadroyu biz sizden alma
dık, sizin kaymakamlığınız bu teklifi yaptı. E.. 
Mahallî idare bunu daha iyi takdir eder. Bi
naenaleyh, onun takdirine ittiba ederek, Dev
let Bakanlığı da uygun mütalâayı vermiş ve 
kadro değişmiştir denmiştir. Şimdi bunu geti
rip te başkan yardımcısına yapıştırmanın mâ
nasını anlamaya da imkân görmüyorum. Ve 
bunu bir alevî düşmanı şeklinde teşhir etmeye 
de imkân görmüyorum. 

Bir milletvekili mektup yazmış bir kişi
nin tâyinini istemiş, tâyini olmamış bu tâyini 
yapmayan müftüyü anasından doğduğuna piş
man etmiş. Hangi müftü, nerenin müftüsü bil
miyorum, onun için cevap veremiyorum. Böy
le bir iddia serdettiler. Bilmiyorum, şu anda da 
bilmiyorum, kimdir. 

Bir gazete kendisini yüksek mühendis diye 
yazmış. Sayın arkadaşlarım, adam kendisini 
bir yerde yüksek mühendis ve saire diye tak
dim ettiği yok. Yani anlamakta müşkülât çeki
yorum. özür dilerim. Ama, birisi kendisini 
böylece yazmışsa, bu kendisini yüksek mühen
dis olarak takdim ettiği mânasına mı gelir? 

24 Ağustos 1966 tarihli Akbaba gazetesin
de rahmetli Yusuf Ziya Ortaç'm bir yazısı var. 
O zamanın istanbul Müftüsü, Hayat mecmua
sında neşredilmiş bulunan ana rahmindeki bir 
çocuğun resminin çekilmesi hâdisesi hakkında 
bir beyanat vermiş. Rahmetli Yusuf Ziya Or
taç, müftüyü fevkalâde kınıyor. Bu kafa ile 20 

nci asra intibak imkânı yoktur, diyor o zaman
ki müftü hakkında. Ve sonra ilâve ediyor, di
yor ki; şimdi bir de sahici din adamı Sayın 
Yaşar Tunagür'ün demecini okuyalım. Hani şu 
gerici, ve saire diye itham edilen. Hayat mec
muasının insan hayatının doğmadan önceki sa
fahatını yayınlaması fevkalâde bir hâdisedir. 
Dinî bakımdan böyle resimler yayınlamamızın 
bir mahzuru var mıdır diye soruyorsunuz, niçin 
mahzuru olsun? islâm Dini, hiçbir zaman ilim 
ile muaraza haline gelmemiştir. Bu görüşümü
zün ispatı için elimizde Hadis var, Kuranda 
âyetler var. ilim, ikidir : Beden ilmi, sonra 
din ilmi. Peygamber Efendimiz daha 14 asır 
önce bu ilmî hakikati ortaya koymuştur. Be
den ilmi insan sağlığı ile ilgilidir. Bir insan be
denen sağlam olmazsa dinî ibadetini yapamaz. 
Şu halde, beden ilmi din ilminden daha önce 
gelir. Beden sağlığı ile ilgili ilim ise, hiçbir 
zaman İslâmiyetle muaraza haline gelmez. Ha
yat mecmuasının yayınını bu açıdan ele almak 
lâzımdır, insan sağlığına hizmet edildiği için 
bizi sevindirmektedir. Görüşümüzü ispat için 
elimizde bu Hadisin var olduğunu zannetmeyin. 
Kuranı Kerimde de âyetler vardır. Onlardan 
bahsediyor, nihayet 14 asır önce gelen Kuran, 
gerekse hadislerle ilme verilen önem böylesine 
açıkça bilindiği halde, hattâ son misalle Ku
randa insanın doğmadan evvelki hayatının saf
haları yazıldığı halde, ilim bu safahatı yeni 
bulmuştur. Buna sevinmemiz mi, yoksa üzül
memiz mi lâzımdır. Seviniyoruz, inandığımız 
kitabın doğruluğu ilmen de ispat, edilmiştir. 
Ve sonunda diyor ki, işte iki din adamı, ikisi 
de çağdaş Türkiye'nin kadrosunda vazifeli, 
ikisi de Lâik Türkiye'nin Diyanet işlerinde me
mur. Aralarındaki farka bakınız. Yani şunu 
ifade etmek istiyorum, şimdiye kadar nerede 
va'zetmişse, nerede konuşmuşsa hiçbir yerden 
şikâyet gelmemiş, üstelik aman, daima birliği, 
daima beraberliği bize telkin eden iyi vaizdir, 
gönderin bize ara sıra va'zetsin diye de talep
ler oluyor. 

Son Havadis gazetesinde, Zafer gazetesin
de, kendisi hakkında Zafer gazetesinde çıkan 
beyanatlarla ilgili tekzipleri ve karşılıkları 
vardır. Zafer gazetesinde birliği telkin eden, 
vaktinizi almamak için okumuyorum, yazılan, 
beyanları devamlı olarak vardır. 
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Hulâsa sayın senatörler, bu araştırma öner
gesi size Devletin arşivlerin'den çıkardığım bil
gilerle, bilgileri takdim etmelk suretiyle gerçek
le olan irtibatını tesbite çalıştım ve birtakım kin 
erbabının, birtakım rahatsızlık erbabının de
vamlı olarak gazetelere, şuraya buraya rapor 
namı altında vermiş bulundukları beyanatlar, 
yazılı olarak takdim ettikleri yazılarla tahrik 
edilmiş ve sanki Diyanet İşleri Teşkilâtında bü
yük bir huzursuzluk varmış gibi mesele ağran-
dize edilmiş, takdim edilmiştir. İtina ile din 
ve politikanın birbirinden ayrılmasına çalışıyo
ruz. Hükümetimizin ve iktidarımızın milletin 
teveccühünden ve sempatisinden öte bir desteğe 
ihtiyacı yoktur. Üç mevkide bile olmıyan hiç
bir müessiriyeii bulunmayan mevkii itibariyle 
bir Devlet memurunun yardımından istiane 
edebilecek ve bununla iktidarda kalma imkâ
nını bulabilecek bir iktidarı Türkiye'de tasav
vur etmek mümkün olmadığı gibi Türk halkını 
böyle denî bir itham altında bulundurmak da o 
halkı tanımamak demektir. 

Araştırma önergesinden iktidar olarak, Hü
kümet olarak çekinir hiçbir tarafımız mevcut 
değildir. Huzurunuza getirmiş olduğum delil
lerin hepsini açık olarak sizlere ifade ettim. 
Bunların hepsi bir ilgili raporundan alınmamış, 
Devletin resmî arşivlerinden alınmış, bunlar 
espiyon ifadeleri değildir, Devletin resmî kay-
naklarnın ifadeleridir. Şüphe yok ki takdir 
Yüce Senatonundur. Biz gerçekleri, gerçekçi 
gözüyle, polemiğe kaçmadan sizlere takdim et
meye, ifade etmeye çalıştık, takdir Yüce Sena
tonundur, hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Soru sorulmaz efendim. Tü
züğe aykırı, nasıl müsaade edeyim. Eğer Tü
züğe göre idare edeceksek soru sorulmaz. Mü
essese şudur, lütfedin izah edeyim. Araştır
ma istemi belli bir konu hakkında bilgi edinmek 
için yapılan incelemedir. Bunun görüşme şek
li şudur. Önce araştrma isteminde bulunan sa
yın üye konuşur, sonra Hükümet adına konu
şacak Bakan konuşur ve ondan sonra araştır
ma açılıp açılmaması hususu oylanır. Binaen
aleyh bu bir sözlü soru müessesesi gibi burada 
halledilecek bir mesele değil, Yüksek Heyetin 

hakemliğinde oylarını kullanacak Yüksek He
yetin sayın üyeleri araştırma açılmasına karar 
verilir ise o zaman derinlemesine tetkikat yapı
lacak. Şimdi burada derinlemesine bir tetkikat 
yapmaya Tüzüğümüz müsait değildir. Eğer 
müsait olduğunu iddia ediyorsanız, maddesini 
gösterin lütfen. Oradan söyleyin efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) Sayın Baş
kanım, Tüzüğün, ben oy kullanacağım şimdi, 
bir araştırma için oy kullanmak mevkiindeyim. 
Zihnimde küçük bir tereddüt var. O tereddüdü
mün Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Siz maddesini gösterin efen
dim. Maddesini lütfedin maddesini gösterin, 
Maddesini gösterin lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz is-
tiyen insana söz veriniz. 

BAŞKAN — Söz verilmez efendim, Tüzük 
var, Tüzüğe göre idare ediyoruz burayı. Arzu
ya göre değil, Tüzüğe göre idare ediyoruz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Müsaa
de buyurun Sayın Başkanım, bana müsaade bu
yurdunuz ben de izah ediyorum. 

BAŞKAN — Evet maddesini gösterin buyu
run. Evet buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben oy 
kullanmak mevkiindeyim. Zihnimdeki tereddü
dü gidermek için Bakana bir şey soracağım eğer 
müspet cevap verirlerse oyumu ona göre kul
lanacağım. 

BAŞKAN — Nerede, Tüzüğün hangi mad
desi? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen
dim, Tüzüğün 135 nci maddesi «Cumhuriyet 
Senatosu araştırmasına ait görüşmede önce 
önergeyi verenler sonra Hükümet adına konu
şacak Bakan dinlenir. Neticede araştırma ko
misyonu kurulup kurulmama sına iş ar i oyla ka
rar verilir.» der. Soru sorulmayacağına dair 
herkes sükut eder dinler diye bir hüküm yok. 
Buna göre umumi hükümlere göre her senatö
rün Hükümetten daima soru sormak hakkıdır. 
Ben tekrar kürsüden konuşmak istemiyorum. 
Konuşmak başka şey, izahatta bulunmak, ona 
destek olmak, ayrı bir şey. Zihnim'deki tered
düdü gidermek Sayın Bakanın müphem bırak
tığı bir noktayı öğrenmek maksadiyle soru sor
mak başka şeydir. O bakımdan bana soru sor
mak hakkını tanımanız lâzımdır. 
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BAŞKAN — Soru sormak hakkına dair yok 
efendim, yok, Tüzükte madde yok. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mâni 
hükmü siz gösteriniz. Başkanlık Divanının mâ
ni hükmü göstermesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. İşte okudu
ğumuz 135 nci madde ne şekilde bir müzakere 
tarzı takibedebileceğine dairdir. Orada Bakan 
konuştuktan sonra oylamaya gidilir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan soru müessesesini kapatan hükmü söyle
meniz lâzım. Söyliyeceksiniz. 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası kanun tasarısının açık oylamasına 117 
sayın üye iştirak etmiş, 112 kabul, 4 ret, 1 çekin-
ser oyla tasarı kabul edilmiştir ve kanunlaşmış
tır. 

BAŞKAN — Şimdi araştırma açılıp açılma
ması hususu... (Söz istiyen var sesleri) Ne hak
kında efendim? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade 
ederseniz efendim, yerimden bir mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. Arkadaşımın beyanı üze
rinde. 

BAŞKAN — Hayır efendim, arkadaşa söz 
vermedim, binaenaleyh size de söz veremiyece-
ğim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — O halde ben
denizin de yerimden o arkadaş kadar yerimden 
beyanda bulunmama müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim, buyu
run. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, Yüce Senato bir neticeye varmak için, 
gayet önemli bir mevzuda bir neticeye varmak 
için bir muhterem arkadaşım reyini hangi isti
kamette izhar edeceğine dair bir tereddüt için
de bulunduğunu beyan ediyor. Sayın Bakan
dan bir sual sormak istiyor. Yüce Senatonun 
salim bir neticeye varması Tüzüğün bütün mü-
camele kaidelerin üstünde olduğu malûm. Onu 
arz etmek istiyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim, usul hak
kında mı? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Tutumunuz 
hakkında, bu mevzudaki içtihadınız hakkında. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında. Bu
yurun Sayın Tığlı. 

MUSTAFA TIĞLI Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, araştırma talep
leri üzerine araştırma istiyen sayın üyenin ko
nuşmasından sonra ilgili Bakanın izahat vere
ceğini ve ondan sonra oylamaya geçileceğini Tü
zük emretmektedir, Şu emirle Sayın Bakandan 
sual sorulamıyacağma dair menfî bir hüküm 
yoktur. Reddedici, nehyedici bir hüküm yoktur. 
Genel kaide hesap vermedir. Genel kaide Ba
kanın her suale cevap vermesidir. Aslolan bu
dur. Hukukun genel prensipleri nehyedici hü
küm olmadığı zaman yürür. Dâva bu. Bina
enaleyh soru sorulmasına mâni bir hüküm olma
dıkça genel hükümlere binaen Bakan her türlü 
suale muhatap bir zat olması itibariyle rahat 
sual sorulabilir ve rahat cevap vermek mevkiin
dedir. Binaenaleyh, Sayın Başkanın içtihadı 
doğru değildir bence, saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Şimdi araştrıma açılıp açılma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Araştır
ana açılmasını kabul edenler... Etamiyenler... 
Araştırma açılması kabul edilmiştir. Tüzüğü
müze fiföre Araştrıma Komisyonunun tabanı tes-
Mt edilmiştir, üç kişidir. Tavan hakkında bir 
şey yoktur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 7 olarak 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bundan evvel 
Mr Araştırma Komisyonu kurulmasına Yüksek 
Heyetiniz karar vermişti ve 9 üyeden müteşek
kil olması kararlaştırılmış idi. Buna göre oran-
•"ar kontrol edildi. Bu Araştırma Komisyonun
da temsil edilmiyen grup kaldı, siyasi grup kal
dı ve itiraz oldu. Bu tetkik edildi ne şekilde ya
pılırsa o grupta bu Araştırma Komisyonuna iş
tirak eder diye 11 olursa Güven Partisi de bu 
Araştırma Komisyonunda temsil edilebiliyor. 
(11 olsun sesleri) 

11 teklif ediliyor, 11 olması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Oranlar gruplara bildirilecektir efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Wüseıtin Atmaca'mn, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayserimde vukubulsm hâdiselere dair Senato 
araştrıması istiyen önergesi (10/30) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukuu bulan hâdiselere dair Seneto 
araştrıması istiyen önergesi bu gündem maddesi 
hakkında bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin, Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler bölümünün 2 nci sırasında yeralan; 
«Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın 8 Temmuz 1969 günü Kayseri'de vu-
kubulan hâdiselere dair Senato Araştrıması isti
yen önergesi görüşme konusu yapılamaz. Çün
kü olayın 23 sanığı hakkında Kayseri 1 nci As
liye Ceza Mahkemesinde 1969/335 sayılı dosya 
ile açılmış olan kamu davası 29 . 1 . 1970 tari
hine talik edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan aynı olay ile ilgili olarak Da
nıştay nezdinde açılmış olan dâvalar ise, Danış
tay 12 nci Dairede 69/29, 69/3435 esas sayılı 
dosyalarla devam etmektedir. 

Anayasanın 132 nci maddesi görülmekte olan 
dâvalar için bu kabil görüşmeyi menetmektedir. 

Önergenin ilişkin bulunduğu olaylar, görül
mekte bulunan dâvaların konularını teşkil et
mekte ve Anayasanın sözü geçen maddesinin 
3 ncü fıkrası ise, bu hususta her hangi bir be
yanda bulunulmasını da yasaklamaktadır. 

Bu itibarla; Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
nün 58 nci maddesine göre, bu konunun görüşül
mesine yer olmadığını belirten bu önergemizin 
usule taallûku şüphesiz bulunduğundan asıl me
seleden önce konuşulup karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Bilecik Senatörü 
Orhan Tuğrul 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler, sayın senatör Atma
ca'nın vermiş olduğu araştırma önergesi hak
kında bu kere oturumda bu oturumda okunan 
önerge ile bunun Anayasanın 132 nci maddesi
ne göre dâva bakılmakta olduğundan, bu me
selenin görüşülmesine imkân olmadığı ileri sü
rülmekte ve gündemden çıkarılması istenilmek
tedir. 

Sayın senatörler, bu hüküm Anayasanın ge
tirdiği bu hüküm, ve içtüzüğün sevk ettiği bu 
madde dolayısı ile burada ve Millet Meclisin
de bâzı meseleler konuşulmamaktadır. Meseleyi 
daha ciddiye alarak vâzıı kanunun ne demek is
tediğine nüfuz etmek şarttır. Buradaki konu 
bir mesele adliyeye intikâl ettiği zaman delil
ler şöyledir, böyledir, hâkim tevkif kararı ver
mesi lâzımken vermemiştir. Bu adam suçludur, 
şu adam suçlu değildir diye, bizatihi mahkeme
nin, adaletin hakkına ve hukukuna yetkisine 
taallûk eden meseleleri münakaşa ettirmemek, 
yasama meclislerini bundan tamamen tenzih et
mek ve adalet mekanizmasının üzerine hâkimin 
vicdanı üzerine, her hangi bir tesir yapılmama
sını temin maksadına matuftur bu maddeler. 

Yoksa meselenin siyasi tarafını, meselenin 
cemiyete taallûk eden tarafına geniş, geniş ko
nuşmak için kanunda hiçbir nehiy yoktur ve 
hukuk da zaten böyledir. Şimdi maddeyi Ana
yasanın 132 nci maddesinin son fıkrasını tet
kik edecek olursak, bu mütalâalara yer veril
diği ve bundan dolayı da bir görüşme meselesi
nin yasaklandığı anlaşılır. Bu maddenin üçün
cü fıkrası şöyle diyor*. Görülmekte olan bir 
dâva hakkında - Atmaca bir dâva hakkında mü
talâa beyan etmiyor, onun hakkında bir görüş
me istemiyor bu olay hakkında, bu olayın su
reti cereyanı ve sebepleri hakkında bir görüş
me istiyor - Görülmekte olan bir dâva hakkın
da yasama meclislerinde yargı yetkisinin kul
lanılması ile - yargı yetkisinin kullanılması, bu
rada böyle bir şey mevzuubahis değil muhte
rem arkadaşlar, yani dikkatle üzerinde dura
cağız, ve salâhiyetlerimizi hangi noktaya ka
dar götüreceğiz ve hangi noktayı tecavüz etmi-
yeceğiz, bunu bilmemiz lâzımdır. Evet efendim 
mesele mahkemeye intikâl etmiştir, konuşula
maz. Hayır öyle değil, konuşulur. Peki ne ko
nuşulamaz, mahkemenin madde sarih, yargı yet
kisinin kullanılması ile, - kullanılmasını konuş-
mıyacağız evet doğru - ile ilgili soru sorulamaz, 
evet böyle bir şey sorulmuyor ki, böyle bir şe
yin sorulması imkânı zaten yok ki, bir hâkimin 
yetkisini mahkemenin vazifesi ve salâhiyetinin 
nasıl kullanıldığı hakkında bir şey mevzuubah-
sedilmiyor bu kürsülerden, çok doğru. Ama 
bunun haricinde bu dâvaların esasa, bu mesele
lerin olayların geniş etkileri sebepleri, mesulle
ri hakkında pekâlâ görüşme mevcuttur. O za-
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man arkadaşlar uzun seneler mahkemelerde dâ
vaları devam eden hâdiselerin hiçbirisini bu 
Meclislerden görüşemezsiniz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Gayet ta
biî... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Maddenin 
metnine bağlıyız, bir gün gelir tabiî değil, gay-
ritabiî dersiniz. Onun için bunu heyacanla ikti
darı şu tarafından, bu tarafından ilgilendiriyor 
diye ekseriyete istinadederek vereceğiniz ka
rarlarda isabet olmadığını daima göz önünde 
bulundurmak mecburiyetindeyiz. Daha okuya
cağım, daha gerisi var. «ilgili soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda 
bulunulamaz.» Evet bu bulunulamazlar, yapıla
mazlar neye matuftur? Yargı yetkisinin kulla
nılması ile ilgili olan meselelere. Lütfen mese
leyi geniş geniş alınız. İçine nüfuz edelim. Yar
gı yetkisini konuşmuyoruz burada. Buradaki 
dâva başka. Bu sebeple benim kanaatim gerek 
Anayasanın 132 nci maddesinin arz ettiğim fık
rası, gerekse içtüzüğümüzün 58 nci madadesine 
göre o da böyle bir dakika müsaade buyurun 
onu da göz önünde tutalım. 

BAŞKAN — Efendim o hüküm konuşulamı-
yacağına dair, yani aynı. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yani tekrar 
ediyor, aynıdır, izah ediyor. Bu itibarla benim 
kanaatim bir hukukçu olarak hiçbir siyasi me
seleyi nazarı itibara almadan, tam vicdanımla 
ifade edeyim ki, bu önerge burada görüşülür. 
Mahkemeye taallûk eden meseleler görüşülmez. 
Evet görüşülmez. Hâkimin, mahkemenin yetki
sine taallûk eden işlere temas edilmez. Fakat 
bunun haricinde, Hükümete taallûk eden siya
si mesuliyetler bu kürsülerde görüşülür arka
daşlar. Bir sene, iki sene, üç sene dâva devam 
edecek, hiçbir taraftan ses seda çıkmıyacak, 
bunun ismine demokrasi denmez. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Teklif bir usul teklifi olduğu 
için İçtüzüğümüzün 58 nci maddesine göre bir 
lehte bir aleyhte İM sayın üyeye onar dakika 
konuşma hakkı tanınmıştır. Lehinde Sayın Tu
na. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, hâdise, önergeden de an
laşılacağı üzere, 8 Temmuz 1968 tarihinde cere
yan etmiş. Bu veriliş tarihi itibariyle sıcağı sı-

I cağına şu mevzuun enine boyuna konuşulması, 
mahkemeye intikâl etmeden faydalı olurdu. Fa
kat, hâdise üzerinden bu kadar uzun zaman geç
tikten sonra ve önergede de belirtildiği veçhile 
csza mahkemesinde dâvalar cereyan ederken, 
Danıştayda keza çeşitli dâvalar açılmışken, 
bu mevzuun konuşulması Anayasanın 132 nci 
maddesine muhalif düşmektedir. Konuşulması
nı istiyen arkadaşım diyor ki, biz burada hâdi
senin sureti cereyanını ve sebeplerini müzakere 
edeceğiz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siyasi mesu
liyet... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
binaenaleyh, muhterem arkadaşlar adli cezayı 
tatbik edecek olan mahkeme esasen bunun su
reti cereyanı üzerinde duruyor. Nasıl başladığı 
iş nasıl cereyan etti - muhterem arkadaşım da 
hukukçudur bilir - hem cezai müeyyidelerin 
tatbikinde hem de kanuni ve takdiri sebeplerin 
tatbikinde bunun büyük ehemmiyeti var. Şimdi 
vaktiyle bir mevzu mahkemeye intikâl ettiği 
zaman, siyasi organlar önünde, Parlâmentolarda 
bu mevzu münakaşa edilir bir nevi mahkûmiyet 
veya beratı ciheti şekli bir karara bağlanırdı. 
Bu mevzua reaksiyon olarak 132 nci madde gel
miştir. Konuşulacak mevzu bugün mahkemele
rin tetkik ve tahkik etmekle mükellef olduk
la/n mevzuu ta kendisidir. Diyoruz ki, üç tür
lü kuvvet tanımışız, her birisi kendi usulü içe
risinde kendi nizamlarına uygun olarak şu işi 
halletsin diyoruz, fakat yine bu mevzuu bir kö
şesinden siyasi kritiğe tabi tutmaya uğraşıyo
ruz. Arkadaşlar bunu bırakalım, adli makamlar 
her türlü tesirden azade olarak kendilerine ve
rilen mevzuu gerektiği şekilde tetkik etsin, ka
rarını versin ve kararın verilmesinden sonra 
yine bu mevzuların görüşülmesi mümkündür. 

Cumhuriyet Senatomuz bugüne kadar bu 
kabil mevzularda da anlayış göstermiştir. Ge
nel olarak görüşmeden kaçınacak bir halimizin 
olmadığı, hâdisenin vukuunu mütaakıp mesul 
şahısların çeşitli beyanlarından anlaşılmıştır. 
Sırf Anayasanın hükmüne hürmet etme ve adlî 
kazayı tesirsiz olarak hükmünü vermesine im
kân hazırlamak üzere mevzuun genel görüşme 
isteğinin reddini ve konuşulmamasma, usul ba
kımından konuşulmamasma karar verilmesini 

J rica ve istirham etmekteyiz. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesin
de Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Sena
to araştırması istiyen önergenin izah edilen se
bepler muvacehesinde gündemden çıkarılması 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
Divan re'sen ekseriyetin olmadığına kanaat ge
tirmiştir. 

Gerekli çoğunluk yoktur. 

5. — SORULAR M 
B) YAZILI SORUL 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi ı 
Mebrure Aksoley'in, Muharip Gazilerin Askerî, I 
Devlet, Belediye hastanelerinde parasız tedavile
rine dair, yazılı soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topcdoğlu'nun cevabı. (7/626) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Millî Sa

vunma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
1005 sayılı Kanun istiklâl Harbine katılan 

ve istiklâl Madalyası ile taltif edilen muharip 
gazilerin, asker ve Devlet belediye hastanelerin
de parasız tedavilerini öngörmektedir. 

Gerek asker ve gerek Devlet hastanelerine 
başvuran ve ayakta tedavileri mümkün olan 
hasta muharip gazilere, veya hastanede yatma
ları icabeden muharip gazilere, hastanede bu
lunmıyan ilâçlar (ellerinde sağhk fişi bulunma
dığı için) verilememektedir. 

Bu yüzden muharip gaziler 1005 sayılı Ka- I 
nundan gereği gibi, faydalanmadıklarından 
dolayı tedavi edilmemekte, ıstirap çekmekte ve 
doktorlarda üzüntü içindedir. 

1005 sayılı Kanunun hükümlerinin yerine 
getirilmesi için ellerinde sağhk fişi bulunmıyan 
İstiklâl Madalyalı muharip gazilere sağhk fişi I 

• • ^ 1 

talebi ile verilmiş olan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum, önergeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. 

15 . 1 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

m CEVAPLAR 
,AR YE CEVAPLARI 

verilmesi hususunda Sayın Millî Savunma Baka
nı ne düşünmektedir? 

i Bu sorumun Sayın Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını di
lerim. 

I istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 12 . 1 . 1969 

Kanun : 963/1-69 
Ankara 

Konu : 1005 sayılı Kanun Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 .12 .1969 tarih ve 10146 - 7/626/5810 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb

rure Aksoley'in istiklâl Madalyası sahiplerine, 
1005 sayılı Kanun gereğince istifade ettikleri 
sağlık hizmetlerinin genişletilerek sağhk fişi 
verilmesine mütedair önergesi muvacehesinde 
211 sayılı iç Hizmet Kanununda değişiklik ya
pılmadıkça bunun mümkün olamıyacağı gibi 

I esasen bu gibi şahısların Sağhk Bakanlığınca 
hazırlanan genel sağlık sigortasına da dâhil 
edilmiş bulunulduğu mezkûr tasarının tetkikin
den anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

I Millî Savunma Bakanı 

• ^ »« 

2. — YOKLAMA 

^ » ^ M 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 4 

Çekimserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 1 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Y'-lraaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
HIÜEI Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil GoraH 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki GHimüşoğlu 
Ekrem Özden 

IZMÎR 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakiih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğhıı 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
RİZE 

O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeoı 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 1 
Nazım înebeyld 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek (î.) 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Umail Yetiş 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

., UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
ANKARA 1 

Turgut Cebe 

Mahmut Vural 1 

DENİZLİ 
Mi Kemal Turgut 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

[Çekinser] 
TABİÎ ÜYE 

Selâhattin özgür 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburnn 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öıztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
| Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar (I.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaostmanoğlu 

MUĞLA 
1 Haldun Menteşeoğlu (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Tıvi+fı AVnrllı 
J-JCLL'-LJı X İ I \ . C I U . U 

Hidayet Aydmer 
Meîhmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdi] Ünlü 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[ Mehmet Ali Pestilci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Kasım G-ülelk 
Vehap Güvenç 

Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NÖİ BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - 'BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1022) (S. Sayısı : 1312) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 12 . 1969) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığın

da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

3. —Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran özkaya'nın, iller Bankası ve banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi. (10/31) 

4;. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senatosu araştırması 
istiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




