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SUNUŞ

Mülkiyeliler Birliği 50. Kuruluş Yılı'nı, kendi tarihini an
latan "Mülkiyeliler Birliği Tarihi" adlı yapıtı ile birlikte kut
luyor. Ülkemiz koşullarında hem 50 yıl yaşamını sür
dürmek ve hem de yazılacak bir tarihe sahip olarak bu 
yılları onurla aşmak bir örgüt için az şey değil.

Mülkiyeliler Birliği bunu başarmıştır. 1946 yılından bu 
yana ve daha öncesinde mezun olmuş tüm Mülkiyelilerin 
katkılarıyla ulaşılmış bir sonuçtur. Mülkiyeliler Birliği bir si
vil toplum örgütü olarak, elli yıl Türkiye'nin ve insanlarının 
çıkarları için savaşım vermiştir. Ülke bütünlüğünün ko
runması, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin O'nun gös
terdiği hedeflere doğru yürümesi, ülkede çağdaş anlamı 
ile bir kamu yönetiminin yerleştirilip geliştirilmesi, emeğe 
saygı ve onun örgütlülüğünün gerçekleştirilmesi için çaba 
gösterilmesi, Cumhuriyetimizin sanata verdiği önemi kav
rayıp gelişimine katkıda bulunma, demokrasi ve barış için 
uğraşmak ve tavır almak, bu elli yılın önemli bir özetidir. 
Ayrıca Birlik, sürdürdüğü çalışmaları ile kamuoyunda belli 
bir prestij düzeyini tutturmuş ve saygınlığını yükseltmiştir. 
Bu, tüm Mülkiyelilerin kazanımıdır. Toplum içinde bir ay
rıcalığımız olacaksa, yaptığımız güzel işlere ve eme
ğimize dayanmaladır.

Sayın Haşan Tahsin Benli, bu projeyi büyük bir ce
saretle oluşturmuş ve gerçekleştirmiştir. Kendisi SBF öğ
rencisi olduğu günlerde Birlik yönetimine çok yardımcı 
olan bir öğrenci grubu içinde yer almıştı. Bir dönem olay
ları ve çalışmaları hep birlikte yürüttük. Böyle bir örgüt ta
rihi yazma düşüncesinin doğmasında, daha şimdiden 
geçmişte kalmaya başlayan o güzel birlikteliklerin, ça
lışma günlerinin etkisi ve katkısı olduğuna inanıyorum.



Sayın Benli, mezuniyetinden sonra Vakıf ve Birlik Yö
netim Kurullarında görev yaptı, Mülkiyeliler Birliği Der- 
gisi'ne katkıda bulundu. Ama en önemlisi Mülkiyeliler Bir- 
liği'nin tarihini yazdı. Kendisine tüm Mülkiyeliler Birliği 
üyeleri adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yaşamı 
boyunca bu tarihe yeni sayfaları o ekleyecek. Bizden son
rakiler de örgüt tarihimizi ondan öğrenecekler.

Alper Aktan
Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı



ONSOZ

Tarihçi ya da yazar değilim. Bu kitabı sınırlı ola
naklarla ve elde edebildiğim bilgi ve belgeleri de
ğerlendirerek yazmaya çalıştım. Mülkiyeliler Birliği elli yıl
dır belli bir birikim yarattı. Elli yılda oluşan bu birikimi in
san belleğinin sınırlarına bırakmak, gelecek kuşaklara 
karşı bir haksızlık olurdu. Ayrıca ülkemizde kurum ta
rihçiliğine henüz gereken önemin verilmemesi nedeniyle, 
çok önemli işlevleri yerine getirmiş birçok kurumun ça
lışmaları bugünlere aktıralamadı. Bu nedenlerle bu bi
rikimin kayda geçmesi, gelecekte Birlik yönetiminde gö
rev alacaklara, Birlik’e üye olacaklara ya da ilgilenecek 
tüm kesimlere aktarılması gerektiğini düşündüm. Ama
cım, çok değer verdiğim Mülkiyeliler Birliği’nin tarihinin 
yok olmamasıdır.

Birlik’in bu güne kadar ciddi bir arşivinin oluş
turulamamış olması, birçok eski belge ve bilginin yokluğu, 
bu kitabı hazırlarken çeşitli zorluklarla karşılaşmama ne
den oldu. Dilerim, bundan böyle görev yapacak olanlar, 
böylesine önemli bir kurumun belgelerini titizlikle sak
lamak, gelecek kuşaklara bu birikimi aktarmak gibi bir so
rumluluğu yerine getirirler.

* * •

Birlik’in tarihi anlatılırken iki konuya özellikle girilmedi. 
Bunlardan biri, kendisi de ayrı bir araştırma konusu ol
ması gereken Mülkiyespor’dur. Mülkiyespor’un da Birlik 
kadar kendi alanında önemli bir birikime sahip olduğunu 
düşünüyorum. İkincisi ise, her dönemde yönetim kurulu 
çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturmuş, birçok tar
tışmanın odağı olmuş Birlik lokali konusudur. Bu konuya



da, Birlik’in asli görevi olmaması ve lokal işletmesi üze
rinde gereksiz tartışmaların doğmaması açısından, çok 
önemli birkaç gelişme dışında değinmemeyi yağledim.

*  *  *

Mülkiyeliler Birliği’nin kurumlaşma sürecini 1946 yı
lından bugüne kadar üç ana döneme ayırmak müm
kündür. 1946-1963 dönemi, Birlik için bir ‘kuruluş dö- 
nemi’dir. Bu dönemde Mülkiyeliler Birliği, bir sivil toplum 
örgütü olmaktan çok, okul mezunlarının küçük bir bö
lümünün bir araya gelmelerini sağlayan, lokal hiz
metlerinin ön plana çıktığı, dar kapsamlı bir mezunlar der
neği kimliğine sahiptir.

1963-1980 dönemini ise ‘kurumsallaşma dönemi’ ola
rak nitelemek mümkündür. Sırrı Kırcalı’nın başkanlığı ile 
başlayan, daha sonra da Ayhan Açıkalın ile devam eden 
bu dönemde, binaların alınması, sekreterlik hizmetlerinin 
bir düzene bağlanması, Dergi’nin yayımı gibi birçok ça
lışma yapılmıştır. Mülkiyeliler Birliği’nin bugünkü top
lumsal işlevine ve önemine sahip olmasında, bu dö
nemde başlayan kurumsallaşma çabaları birincil öneme 
sahiptir. Bir başka deyişle, Mülkiyeliler Birliği’nin bugün 
sahip olduğu “sivil toplum örgütü” ve “baskı grubu” kim
liğinin temelleri bu dönemde atılmıştır.

1980'den günümüze kadar devam eden dönem ise bir 
(siyasallaşma) dönemidir. Bu dönemde Birlik, göreve ge
len kadrolarının niteliği ve hedefleri ile gerçek bir sivil top
lum örgütü görünümüne bürünmüştür. Bu dönemin aynı 
zamanda 12 Eylül ve sonrası döneme de örtüşmesi, Bir- 
lik’i ülkede ortaya çıkan demokrasi boşluğunun da da
yatmasıyla, siyasal bir kimlik kazanarak, toplumun de



mokratik dinamiğinin sızabildiği odaklardan biri haline ge
tirerek, kimi zaman da demokratik mücadelenin ön saf
larında yer almasını sağlamıştır.

*  *  *

Son olarak, bu kitabın basımını olanaklı kılan Mül
kiyeliler Birliği ve Vakfı Yönetim Kurullarına, bu çalışmaya 
başladığım ilk günden itibaren, zaman zaman iteleyerek 
de olsa, desteğini eksik etmeyen ve beni yüreklendiren 
sevgili Salih Er’e, eski belgelere ulaşmamda büyük bir sa
bır ve hoşgörü ile yardımcı olan emektar ağabeyimiz Hik
met Özçınar’a, kitabın oluşmasında görüşlerine baş
vurduğum eski ve yeni değerli yöneticilerimize ve me
tinlerin redaksiyonunu yapan eşim Leyla Benli’ye sonsuz 
teşekkür ediyorum.

Kasım 1996
Ankara





I

1946 - 1963 Dönemi

1946 yılında kurulan ve bugün de çalışmalarına de
vam eden Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye mezunlarının kur
dukları üçüncü dernektir. Mezunların kurdukları ilk der
nek, Ağustos 1908'de İstanbul'da kurulan "Mekteb-i 
Mülkiyye Mezunları İttihad ve Teavün Cemiyeti (Mülkiye 
Mektebi Mezunları Dayanışma ve Yardımlaşma Der
neğedir. İkincisi ise, Aralık 1921'de yine İstanbul'da ku
rulan "Mülkiye Mezunları Cemiyeti'dir.

Bu iki dernek hakkında fazla bir bilgi ve belgeye ulaş
mamız mümkün değildir. Ancak rahmetli Mücellidoğlu Ali 
Çankaya'nın büyük eseri "Yeni Mülkiye Tarihi ve Mül
kiyeliler” kitabında^) bu iki dernek hakkında ayrıntılı bil
giler bulunmaktadır. Bu bölüm bu kitaptaki bilgilerden 
özetlenerek derlenmiştir.

Mekteb-i Mülkiyye Mezunları İttihad ve
Teavün Cemiyeti

1878 yılında kısıtlanan söz, yazı ve örgütlenme hakkı 
1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı ile tekrar kazanıldığında, o 
dönemde İstanbul'da en yüksek düzeydeki görevlerde bu
lunan Mülkiyeliler tarafından, Ağustos 1908'de ku
rulmuştur. 1912 yılında gerçekleştirdiği Genel Kurulu ile 
adını "Mezunin-i Mülkiye Cemiyeti"ne dönüştüren Der- 
nek'in Tüzüğünde yer alan amaçları şu şekilde be
lirtilmiştir:

"Mülkiye mezunlarını birbirlerine tanıtmak ve ara
larında bir ilişki, dayanışma ve yardımlaşma sağlamak.

Düşünce alış verişine ve ülke yararına hizmet edecek 
belirli zamanlarda yayımlanacak bir dergi çıkarmak.
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Mülkiye mezunlarından gereksinimi olanlara maddi ve 
manevi yardımlarda bulunmak."*2)

O dönemde mezunlar için önemli çalışmaları yerine 
getiren bu Dernek, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bir
likte hemen hemen bütün Mülkiye mezunlarının cepheye 
gitmesi sonucunda 1916 yılında kendisini feshetmiştir.

Mülkiye mezunlarının kurdukları ikinci demek olan 
Mülkiye Mezunları Cemiyeti, cephelerden dönen Mül
kiyeliler tarafından Aralık 1921'de kurulmuştur. Bu der
neğin anatüzüğü de ilkinin aynıdır. Dernek, ilk genel kurul 
toplantısını 4 Aralık 1922'de İstanbul Soğukçeşme sem
tinde bulunan okul binasında yapmıştır. Bu genel kurul 4 
Aralık kutlamalarının da başlangıcına neden olmuştur.

Mülkiye Mezunları Cemiyeti, çok fazla etkin olamadan 
1931 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1931 yı
lında örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması, birçok der
nek ve siyasi partinin kapatılması ile birlikte kendisini fes
hetmiştir. Derneğin bütün malları ve yayımladığı "Mülkiye 
Mecmuası" Mülkiye Mektebi Talebe Teşekkülü'ne bı
rakılmıştır. <3)

Mülkiyeliler Birliği'nin Kuruluşu

Mülkiyeliler Birliği 1943 yılı mezunları Ahmet Alpaslan, 
Asaf Cemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk 
Aker, Halit Tokullugil (Hasar), Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, 
Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tuncağıl, Sa
dettin Atay, Süleyman Sırrı Agun, Selahattin Akalın, Tur
han Energin, Ziya Eralp ve Zeki Toker tarafından kuruldu.

Birliğin kuruluş öyküsüne geçmeden önce, böyle bir 
örgütlenmeye neden gerek duyulduğu, bu örgütlenmenin 
Mülkiyeliler açısından ne gibi yararlar sağlayacağının dü
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şünüldüğünün üzerinde durmak gereklidir. Kuruculardan 
Ziya Eralp, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından 
Aralık 1988 tarihinde yayımlanan "Mülkiye 129.Yıl" ki
tabına yazdığı "4 Aralık 1946'dan Sesleniş"*4) adlı ma
kalesinde, bu örgütlenmenin gereklerini şu şekilde an
latıyor:

"1939, bizleri Mülkiye'de sınıf arkadaşı yapan yıldır. 
Okula adım attığımızda 2. Dünya Savaşı başlayalı 20 
gün olmuştu. Bir başka deyişle geleceği belirsiz ve eko
nomik, sosyal, siyasal sıkıntılara, patlamalara gebe bir 
döneme giriyorduk. O yıllarda biz Mülkiye öğrencileri, 
harp ekonomisinden, beslenmenin daraltılması ve her yıl 
okulca sağlanan giysilerin kalitesizleşmesi yoluyla na
sibimizi alıyorduk. Kısıtlama süreci, 1942 başlarında özel
likle beslenmeyi bir sorun haline dönüştürmüş ve öğ
rencileri hırpalayan bir çizgiye varmıştı. 1942, son sınıfa 
adım attığımız yıldı. Artık sorumluluk üstlenmiştik. Bes
lenme sorununu çözmek sınıfımızın görevi idi. Okul mü
dür yardımcılarına başvurduk. Düzelteceklerine söz ver
diler. İki hafta kadar bekledik. Durum değişmemişti. Bir 
araştırma gurubu kurduk. Görevi, okul bütçesini in
celemek ve mutfak maliyetini çıkarmaktı. Araştırma, kısa 
zamanda sonuçlandı. Hesapsızlık kokusu burunlara ge
liyordu. Sorunu, Müdürümüz Emin Erişirgil'e götürdük. 
Bizden zaman istedi. Sonuç, umudu aşan bir dü
zenlemeydi. Bütün Mülkiye öğrencisinin artık karnı do
yuyordu. Bu başarı, sınıfımızın saygınlığını arttırdı.

1942 yılı sonunda Emin Erişirgil ayrıldı. Milletvekili ol
du. Onun yerine Ali Fuat Başgil tayin edildi. Yeni mü
dürümüz bekardı. Okulda kalıyordu. Bir başka deyişle ge
ce gündüz bizlerle birlikte idi. Sonradan öğrendik, uykusu 
da azmış. O nedenle alacakaranlıkta uyanır, okul içinde
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bir aşağı bir yukarı dolaşır, işçilerin sınıfları te
mizlemelerini seyreder ve yatakhane kapısından sabahın 
en tatlı uykusuna ulaşmış bizlere şöyle bir göz atarmış...

Başgil, gözlemlerini kaleme aldığı notlarının sonucunu 
şu şekilde bağlamış ve ilan tahtasına asmış:

Köpekler, şehirde av etiyle beslenirken,
Aslanlar dağda aç geziyor"(5)

Ziya Eralp'in sözünü ettiği ilan tahtasındaki bu yazı öğ
renciler arasında büyük bir tepki yaratır. Öğrenci Derneği 
Başkanı ve iki öğrenciyi temsilci olarak seçen öğrenciler 
müdür Başgil'i konferans salonunda toplantıya çağırdılar 
ve 24 saat süre verirler.

Başgil bu karara uymayı reddeder. Bu durum üzerine 
öğrenciler yemek boykotu kararı alırlar ve 4 gün boyunca 
yemek yemezler. Başgil öğrencilerin toplantı talebine ya
nıt vermek zorunda kalır ve sonuçta , bütün öğrencilerin 
hazır bulunduğu salona gelerek özür diler.

Buraya kadar anlatılan bu süreç 1943 mezunlarını bir 
yandan okulda etkili ve güçlü bir konuma getirirken bir 
yandan da kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirir. 
Mezuniyet sonrası da birlikteliklerinin ve güçbirliğinin de
vamını sağlar.

Savaş yılları tüm toplumu olduğu kadar, o dönemde 
okullarından mezun olan ve çalışma yaşamlarına yeni 
başlamış kişilere de zor günler yaşatmaktadır. 1943 me
zunları oldukça uzun süren askerlik hizmetinden dön
dükten sonra girdikleri bürokraside çeşitli sorunlarla kar
şılaşırlar. Ancak bu birliktelikleri ve dayanışmaları 
sayesinde bu sorunların üstesinden gelebilirler. Bu da
yanışma onlara bir birlik kurma düşüncesini verir. Bu sü
reci Ziya Eralp şu şekilde yazmaktadır:
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"Maliye bahçesinde*6) öğle paydosu toplantılarımızı, 
her gün için sürekliliğe dönüştürdük. Konularımız, top
lumsal sorunlarımızdı. Sorunların ise üstesinden ör
gütlenerek gelebilirdik. Bunu deneyimlerimizle öğ
renmiştik. Mülkiye çatısı altında tanışmamızın üzerinden 
yedi yıl geçmişti. Deneyimlerimiz kararlılığımızı, ka
rarlılığımız gücümüzü ve kendimize güvenimizi pe
kiştirmişti. Artık belirli bir davanın güdücüsü olabilirdik. Bu 
davanın örgütü ise Mülkiyeliler Birliği idi. Bunu kurmalı 
idik. Çalışmalarımızı bu alana kaydırdık. Tartışmalar bizi 
şu berraklığa ulaştırdı: Birliğin kurucuları biz, 1943'lü sınıf 
arkadaşları olacaktık. Böyle bir kararı 18 sınıf arkadaşı 
olarak vermiştik."*7)

Kuruculardan Rahmi Tunçağıl'da, kendisiyle yap
tığımız görüşmede, Mülkiyeliler Birliği'ni kurma dü
şüncelerinin ardında parasızlık ve gidecek herhangi bir 
yerlerinin olmamasını gösterdi. Tunçağıl, " Sümerbank'ın 
arkasındaki havuzlu kahvede toplanıp konuşurduk. Bazı 
günler kahve parasını dahi ödeyecek gücümüz yoktu. He
pimiz son derece kötü evlerde oturuyorduk. Birimizin 
evinde bile toplanma koşulumuz yoktu. Birlik'i kurma dü
şüncesi bu zor günlerde ortaya çıktı. Hepimizin böyle bir 
yuvaya ihtiyacı vardı." dedi.

Bu kararın ardından, kurucular hiç zaman kay
betmeden hazırlıklara başladılar. İlk önce kurulacak olan 
birliğin bir tüzüğünün hazırlanması gerekiyordu. Bu 
amaçla çalışmalara başlandı. Eralp, yapılan kuruluş ha
zırlıklarını aynı yazısında şu şekilde anlatmaktadır:

"Bu 18 kişinin ilke kararı; Birliğin kuruluşunu tüm Mül
kiyelilerin katkısıyla gerçekleştirmekti. Bu ilke doğ
rultusunda şu yöntemi uyguladık: Önce bütün mezunların 
adreslerini sağladık. Sanırım, 1500'ün üzerinde idi bu
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labildiklerimiz. İkinci aşama olarak tüzük hazırlıklarına 
başladık. Bu önemli idi. Mülkiye topluluğuna danışarak 
hazırlamalıydık tüzüğümüzü. Bu amaçla, tüzük tas
lağımızı, bir anket formuna dönüştürdük. Derneğin adın
dan başlayarak, ilke, amaç, ödenti, görev, örgüt gibi tü
züğün temel maddelerini sorular dizisi olarak anket 
formuna geçirdik. 2000 adet bastırmamız ve adreslere 
postalamamız gerekiyordu. Yani, para gerekli idi. Ay
lığımız 64 lira idi. O sırada arkadaşların maaş mutemedi 
bendim. Karar aldık. Her arkadaş 20 lira, yani aylığının 1/ 
3'ünü fona verecekti. Mutemet olarak karara uydum ve 
360 lira bütçeli bir kuruluş fonu oluştu. Ankara'daki Mül
kiyelilere anket formunu elden ilettik; öbürlerini pos
taladık. İki hafta içinde, sorularımızın yanıtlarını % 90 ora
nında almıştık."*8)

Kurucular tarafından hazırlanan ankete gelen ya
nıtlardan en çarpıcı olanı, ankete katılanların oybirliği ile, 
kurulacak örgütün adının "Mülkiyeliler Birliği" olarak kabul 
edilmesiydi.

Kurucuların önünde, bu aşamadan sonra gelen en 
önemli aşama, kurucu genel kurulun toplanması ve tü
züğün onaylanması idi. Kurucular bunun yöntemlerini 
aramaya başladılar. Yaklaşan 4 Aralık kutlamaları bu işin 
çözülmesi için kurucular tarafından bir fırsat olarak gö
rüldü. Birçok Mülkiyelinin hazır bulunacağı bu toplantı 
böyle bir amaç için çok uygundu. Eralp, bu girişimi şu şe
kilde anlatmaktadır:

"4 Aralık Mülkiye'nin kuruluş yıldönümü idi. Ankara'da 
Siyasal Bilgiler'de yapılacak tören, zaten büyük ço
ğunluğu topluyordu. O gün toplananları, kurucu genel ku
ruluna dönüştürebilirdik. Ancak okul çatısı altında değil, 
başka bir yerde kurulu oluşturmalıydık. Ferit Celal Güven
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Ankara Halkevi Başkanı idi. 4 Aralık 1946 gecesi, Ankara 
Halkevi'nde kurucu kurulunu toplama izni aldık. Ce
beci'den Haklevi'ne gidişi Ankara Belediyesi'nden sağ
ladığımız otobüslerle gerçekleştirdik."*9)

Fakülte salonunda törenin son konuşmacısı olarak ku
rucular adına Ziya Eralp söz aldı ve amaçlarını anlattı. 
Otobüslerin dışarıda hazır beklediğini ve birlikte Hal- 
kevi'ne gidileceğini duyurdu. Bu çağrı, orada bulunan 
Mülkiyeliler tarafından büyük bir ilgi gördü. Toplantıda bu
lunanların tümü bu çağrıya katılarak otobüslerle kurucu 
genel kurulun toplanacağı Ankara Halkevi'ne gittiler.

Kurucu Genel Kurul

Ankara Halkevi'nde toplanan bu kurucu genel kurul iki 
maddelik bir gündemden oluşuyordu. Gündemin ilk mad
desi gereği hazırlanan tüzük tasarısı madde madde oku
narak toplantıya katılanlar tarafından tartışıldı ve son bi
çimi verildi. Tüzüğün son biçimini alması ile Mülkiyeliler 
Birliği'nin resmen kurulması için yetkili organlara baş
vurma yolu açılmış oldu.

Gündemin diğer maddesi ise Birlik organlarının seçimi 
idi. Ziya Eralp yazısında bunu ilk yönetim kurulu olarak 
tanımlamışsa da, burada seçilecek olan yönetim kurulu 
bir geçici yönetim kuruludur.

Kurucular, Birliğin kuruluş hazırlıkları sırasında, yö
netim kurulunun kimlerden oluşacağı konusunda bazı 
araştırmalar yapmışlardı. Yapılan bu araştırmalar so
nucunda ilke olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın ve 
devletin üst yönetiminde bulunan bürokratların seçilmesi 
benimsendi. Ziya Eralp kendisi ile yaptığımız görüşmede 
bunun nedenini şu şekilde açıkladı:
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"Bilindiği gibi Demokrat Parti 1946 yılında kuruldu. Biz 
de Birlik kurma çalışmalarımızı bu yılda başlattık. CHP 
bizden rahatsız oldu. O nedenle yönetim kuruluna 
CHP'ye yakın isimlerin alınması yönünde bir eğilimimiz 
vardı. 1946-50 dönemi bu yolla geçilebildl. Daha sonra 
1957 seçimleri DP'nin yenilgisi ile bitince bu kez DP bize 
karşı tavır aldı. Bu dönemden sonra Birlik'e bir daha hiç 
yardım alamadık."*10)

Kurucular, sonuçta yönetime girmesi gereken isimler 
olarak Haşan Şükrü Adal (Başbakan Şükrü Sa
raçoğlu'nun Özel Kalem Müdürü), Haşan Refik Ertuğ (Ba- 
sın-Yayın Genel Müdür Yardımcısı), Fuat Bayramoğlu 
(Dışişleri Bakanlığı'nda çok sevilen bir bürokrat), Emin 
Paksüt (DDY Hasılat Daire Başkanı ve Mülkiye çev
resinde etkili olan Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'nın da
madı), Fadıl Hakkı Sur (SBF Öğretim Üyesi) ve Haşan 
Reşit Tankut (Milletvekili)'u belirlediler.

Bu isimler dışında kurucular, kendi aralarından bir ar
kadaşlarının da geçici yönetim kurulunda yer alması ko
nusunda görüş birliğine vardılar. Bu görev Ziya Eralp'e 
verildi. Böylece, Birliğin ilk genel kurulunun yapıldığı 4 
Ocak 1947 tarihine kadar görev yapacak geçici yönetim 
kurulu oluşmuş oldu. Toplantı gece saat 23.45'de sona 
erdi.

«
Geçici yönetim kurulu ve kurucular, daha sonra 7 Ara

lık günü tekrar Ankara Halkevi Şark Salonu'nda top
landılar ve Tüzüğe son biçimini verdiler ve Tüzük ile bir
likte kuruluş belgelerini 24 Aralık 1946 günü Ankara 
Valiliği'ne götürerek Mülkiyeliler Birliği'ni resmen kur
dular.
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İlk Genel Kurul

Kurucu üyeler tarafından davetiye ile yapılan çağrı 
üzerine 4 Ocak 1947 Cumartesi günü saat 15.30'da Mül
kiyeliler Birliği'nin ilk Genel Kurul'u toplandı. Toplantı yeri 
olarak Ankara Halkevi'nin Çay Salonu seçilmişti.

Genel Kurul Gündemi yalnızca iki maddeden oluş
turuldu:

1- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi

2- Dilekler

Yapılan oylama sonunda katılanların oybirliği ile Divan 
Başkanlığı'na dönemin Erzurum Milletvekili Münir Hüsrev 
Göle, katipliğe ise kuruculardan Rahmi Tunçağıl seçildi.

Toplantıda ilk olarak söz olan kurucu üye Ziya Eralp, 
arkadaşları adına şu konuşmayı yaptı:

"Sayın ağabeylerim ve genç arkadaşlarım,

Bugün, burada, henüz yeni doğmuş bir yavrunun ya
şayabilmesini sağlamak ve senelerdir eksikliği hissedilen 
bir boşluğu doldurmak için toplandık.

Şöhret bulmuş bağlılığımızın en yeni, en canlı bir be
lirtisi olarak karşıladığımız, genç-yaşlı her Mülkiyeliyi ku
caklayan Derneğimiz, "Mülkiyeliler Birliği" adı altında 24 
Aralık 1946 tarihinden beri resmen kurulmuş bulunuyor. 
Yurdumuz ve hepimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Cem'iyetin kurulması sebeplerini ve gayelerini hu
zurunuzda açıklamayı lüzumsuz addederim. Zira, böyle 
bir derneğin kurulmasını en gencimizden en yaşlımıza 
kadar her Mülkiyeli candan dilemiş, özlemiş ve mevcud 
olmasını, gerek yurt için, gerek Mülkiye ailesi için zaruri 
bulmuştur.
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işte biz, Derneğin kurucu üyeleri olarak 18 sınıf ar
kadaşı, erişilmesi güç zannedilen bu gayeye ulaşmaya ve 
her Mülkiyelinin kafasında yer eden bu güzel tahayyülü 
hakikat yapmaya karar verdik. Amacımız sadece bir sem
bol vücuda getirmek veya muayyen bir zümreyi içine alan 
bir cemiyet kurmak değil, yukarıda da arzettiğimiz gibi, 
genç-yaşlı bütün arkadaşlarımızı bir araya toplayacak bir 
yuva meydana getirmekti. Bu sebeple ilk iş olarak, ku
rulacak Derneğin maksat ve mahiyeti hakkında herkesin 
fikrini öğrenmeye karar verdik ve esaslı bazı noktalar tes- 
bit ederek bunların üçyüz adedini yurt içinde ve dışındaki 
Mülkiyelilere görderdik. Gelen cevapları derleyerek Ce
miyetimizin Nizamnamesine esas olmak üzere Mek
tebimizin yıl dönümünde dağıttığımız projeyi hazırladık. 
Aynı hafta, 7 Aralık 1946 günü saat 16.00'da Halkevi'nde 
Şark Salonu'nda yaptığımız bir toplantıda Nizamname 
projesini madde madde müzakere, münakaşa, tadil ve 
kabul ettik. Niyahet kanuni formaliteleri de tamamlayarak 
24 Aralık 1946<*) günü Mülkiyeliler Birliği adıyla Ce
miyetimizi kurduk. Nizamnameyi huzurunuzda okuyorum.

(Ziya Eralp hazırlanmış olan Tüzüğü madde madde 
okuduktan sonra devamla)

Aziz Mülkiyeliler,

Takdir buyurursunuz ki, aslolan kurmak değil, ya
şatmaktır. Bu Derneği, Mülkiyeliler arasındaki bağlılık ve 
beraberliği bihakkın temsil edecek bir hale sokmaktır. Asıl 
vazifemiz şimdi başlıyor; feragatle ve hepimiz için ça
lışacağımız an gelmiştir. Gerek Derneğimizi idare etmek 
ve gayelerine ulaştırmak ödevini yüklenen arkadaşlara, 
gerekse üyelere önemli vazifeler düşüyor. Arapkirliliğimizi 
burada göstermeliyiz. Mülkiyeliler Birliği asla zümrevi bir 
teşekkül olmayacaktır. Ocaklıların bir aile samimiyeti için
de toplandıkları ikinci bir Mekteb-i Mülkiye olacaktır.
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Sayın ağabeylerim, genç arkadaşlarım,

Sözlerime son verirken, bizlere teşvikkar sözlerle yar
dım eden sayın Ankara Valisi ve Belediye Başkanı İz
zettin Çağpar'a , bu konudaki faaliyetlerimize her an sa
mimi bir alaka gösteren ve asla unutmayacağımız 
yardımlarını esirgemeyen sayın milletvekili Haşan Şükrü 
Adal'a, ve Basın-Yayın Genel Müdür Yardımcısı sayın 
Haşan Refik Ertuğ'a ve Siyasal Bilgiler Okulu İktisadi İlim
ler Doçenti sayın Aziz Köklü'ye kurucu arkadaşlarım adı
na huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim.

Bu toplantıya iştirak suretiyle yakın ilgilerini göstermiş 
bulunan siz ağabeylerime ve kardeşlerime de kurucu ar
kadaşlarım adına ayrıca şükranlarımı arzederim."(11)

Bu konuşmadan sonra söz alan Divan Başkanı Münir 
Hüsrev Göle, toplantıda bulunanların üyelerin ço
ğunluğunu temsil etmediğini ileri sürerek seçimlerin daha 
geniş bir toplantıda yapılması önerisinde bulundu. Ancak 
bu öneriye karşı söz alan Prof.Fadıl Hakkı Sur ve Haşan 
Refik Ertuğ "derneğin henüz faaliyete geçmediğini, bu ne
denle kimsenin üye sıfatı taşımadığını ve çoğunluk so
runu olmadığını" ileri sürerek "derneğin biran önce ça
lışmalara başlayabilmesi için - kurulların seçilmesi 
gerektiğini" belirtiler.

Her iki önerininde oylanması sonucu ikinci öneri be
nimsendi ve seçimler için oturuma bir süre ara verildi.

O dönemde yapılan ilk Tüzük gereği başkan ve üye
lerin ayrı ayrı seçilmeleri söz konusuydu. Bu nedenle 
başkanlık için beş Mülkiyeli aday oldu. Bunlar: Haşan 
Şükrü Adal, Haşan Reşit Tankut, Münir Hüsrev Göle, Ha
şan Refik Ertuğ ve Emin Paksüt'tür.

Üyelikler için ise; Haşan Refik Ertuğ, Fadıl Hakkı Sur,
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Rıfkı Burçak, Aziz Köklü, Adil Kürşad, Hikmet Küm- 
betlioğlu, Hikmet Tongur, Berduk Olgaçay, Ziya Eralp, 
Şefik İnan, Muhittin Gürün, Rahmi Ören, Fazıl Nal- 
bantoğlu, İhsan Olgun, Emin Paksüt, Halit Işıl, Feriha 
Ayata, Haşan Şükrü Adal, Haşan Reşit Tankut, Cevat 
Öktem, Halit Hasar, Aydın Yalçın, İsmail Rüştü Aksal, 
Rahmi Tunçağıl, Nef’i Korürek, Zeki Toker, Münir Hüsrev 
Göle, Fuat Bayramoğlu ve Saadettin Atay aday oldular.

Denetçiliklere ise; Savni Selçuk, Fuat Bayramoğlu, 
Emin Paksüt ve Münir Mazhar aday oldular.

Yapılan gizli oylama sonucu kullanılan 53 oydan 
39'unu alan Bolu Milletvekili Haşan Şükrü Adal Mül
kiyeliler Birliği'nin ilk Başkanı seçildi. Diğer adaylar ise şu 
oyları aldılar:^12)

Haşan Reşit Tankut 8 oy
Haşan Refik Ertuğ 2 "

Münir Hüsrev Göle 2 "

Emin Paksüt 1 "

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin de belirlenmesiyle Bir
liğin ilk kurulları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Haşan Refik Ertuğ 46"

Fadıl Hakkı Sur 46 11

Aziz Köklü 36 "

Haşan Reşit Tankut 32 "

Emin Paksüt 31 "

Ziya Eralp 28 "
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Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Rıfkı Burçak 24 oy

Halit Işıl 22"

Adil Kürşad 21 "

Feriha Ayata 19 "

Ayrıca, Şefik İnan ve İhsan Olgun 19'ar, Rahmi Tun- 
çağıl 15, Rahmi Ören 14, Zeki Toker 13, Halit Hasar ve 
Haşan Şükrü Adal 11'er, Berduk Olgaçay 10, Münir Hüs- 
rev Göle ve Aydın Yalçın 9'ar, Fazıl Nalbantoğlu 7, İsmail 
Rüştü Aksal 6, Fuat Bayramoğlu, Hikmet Kümbetlioğlu ve 
Hikmet Tongur 5'er, Nef'i Korürek ve Muhittin Gürün 4'er, 
Cevat Öktem 3 ve Saadettin Atay 2 oy aldılar.

Tüzüğün 11. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na en 
çok oy alan altısı asil, geri kalan dördü yedek olmak üze
re seçildiler. Ancak Şefik İnan, İhsan Olgun ve Feriha 
Ayata 19'ar oy aldıkları için açık oylamaya gidildi. So
nuçta Ayata çoğunlukla dördüncü yedek üye olarak be
lirlendi.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Savni Selçuk 34 oy

Fuat Bayramoğlu 25"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Münir Mazhar 22 oy

Emin Paksüt 11 “

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından Gündemin ikin
ci maddesi gereği dileklere geçildi. İlk sözü alan Başkan 
Haşan Şükrü Adal kendisini seçenlere teşekkür ettikten 
sonra "Mülkiyeliler Birliği'nin yükselmesi ve gerçekten
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Mülkiye ailesine yakışacak bir hale gelmesi için canla 
başla çalışacağına söz verdi."

Bu arada, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Ziya Eralp, 
Faruk Aker, Cevdet Özden ve Halit Işıl imzalarıyla bir 
önerge verildi. Önergede " Mülkiye ailesinin her zaman if- 
tahar ettiği, İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu'nun Mül
kiyeliler Birliği’nin Koruyucu Başkanı olarak seçilmesi" 
teklif ediliyordu. Önerge alkışlar arasında ve katılanların 
tamamının oyu ile kabul eceldi.

Çeşitli dileklerin dile getirildiği Genel Kurul saat 
19.30'da sona erdi.

İlk Çalışmalar

Mülkiyeliler Birliği'nin ilk Yönetim Kurulu ilk toplantısını 
7 Ocak 1947 salı günü yaptı. Bu toplantıda yapılan görev 
bölüşümü sonucunda, Genel Kurulca ayrı olarak seçilen 
Başkan dışında, Yönetim Kurulu şu şekilde oluştuk13)

Haşan Refik Ertuğ Genel Sekreter 
Ziya Eralp Sayman

Fadıl Hakkı Sur Üye

Aziz Köklü Üye

Haşan Reşit Tankut Üye 
Emin Paksüt Üye

Birlik Yönetim Kurulu bu ilk dönemde toplam 25 karar 
aldı. Bu kararlar içinde önemli olan tek karar bina ki
ralanması ile ilgili alınan karardır. 13 Şubat 1947 tarih ve 
3 nolu karar ile "Mülkiyeliler Birliği merkez binası olarak, 
içindeki bir miktar eşya ile birlikte, Ankara'da 2. Ana- 
fartalar Caddesi 283 Nolu evin(14) Ali Çetinkaya'dan ayda
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1908 yılında kurulan Mezunin-i Mülkiyye Cemiyeti amblemi.



Mülkiyeliler Birliği kurulduğu gün kuruculardan bir bölümü toplu halde.
Ayaktakiler; Halit Tokullugil, Hayrettin Öncel, Hüsamettin Kılıç, Naci Erten, Cevdet Özden, Turhan Energin, Asaf Cemal Aydar, 
Faruk Aker; Oturanlar, Ziya Eralp, Ahmet Alpaslan, Selahattin Akalın, Süleyman Sırrı Agun ve Rahmi Tuncağıl.



Mülkiyeliler Birliği'nin İlk Genel Başkanı 
Haşan Şükrü Adal



Kuruculardan Ziya Eralp 19 Temmuz 1996 tarihinde vefat etti.



550 lira kira ile ve üç ayda bir peşin kira ödemek suretiyle 
kiralanması" oybirliği ile karar altına alındı. Bu bina, Ali 
Çetinkaya'nın damadı ve Birlik yönetim kurulu üyesi Emin 
Paksüt aracılığı ile kiralandı. Bina Ali Çetinkaya’ya Ata
türk tarafından hediye edilmişti.

Kuruculardan Rahmi Tunçağıl, Ulaştırma Bakanlığı 
yapmış Ali Çetinkaya'nın maddi koşullarının elvermemesi 
üzerine üç katlı evinin en alt katını kendilerine kiraladığını 
anlattı.

Yönetim Kurulu'nun bundan sonraki diğer bütün ka
rarları bu binanın düzenlenmesi ile ilgili oldu. Merkezde 
kurulan çay ocağının işletilme esasları, binaya gece bek
çisi ve idare müdürü alımı ve gerekli demirbaşın sağ
lanması ile ilgili ayrıntılı kararlar dışında bir sonraki genel 
kurula kadar herhangi önemli bir karar alınmadı.

Birlik bu dönemde gelir elde etme konusunda önemli 
sıkıntılar yaşadı. Kurucu üye olarak topluluğu yakından 
tanıması nedeniyle saymanlık görevine getirilen Ziya 
Eralp, her aybaşı Ankara'daki Mülkiyelileri işyerlerinde 
dolaşarak aidat toplamaya başladı. Ancak bu yolla Birliğe 
gelir kazandırılıyor ve çalışmalar sürdürülüyordu.

1947 Genel Kurulu

Bu çalışmaların ardından Birlik'in ikinci Genel Kurulu 
20 Aralık 1947 cumartesi günü Birlik binasında toplandı 
ve Başkan Adal tarafından açıldı. Açık oyla yapılan seçim 
sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Hilmi Kalaç, yaz
manlıklara da Hüseyin Ilgıt ve Mustafa Özkaya seçildiler.

Yönetim Kurulu çalışma raporunun Başkan Adal, De
netim Kurulu raporunun ise Fuat Bayramoğlu tarafından 
okunması üzerine görüşmelere geçildi.



Görüşmelerde söz alan iki üye Yönetim Kurulu'na 
eleştirilerde ve önerilerde bulundular. Üyelerden Adil Kür- 
şad, para bulma konusunda yanlış yol izlendiğini, gelir 
getirici faaliyetlerde bulunulması gerektiğini ve bağışların 
Birliğin bağımsızlığını bozacağını ileri sürdü. Diğer üye 
Sabahattin Teoman ise Tüzüğün gerektirdiği bazı ko
nuların bir yıllık dönemde dikkate alınmadığını ileri sür
dü.

Eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Başkan Adal ise, 
söz alan üyelerin haklılığını kabul etti ve bir yıllık süre 
içinde birçok konunun üzerine yeterince gidilemediğini 
ancak yeni yönetimin bütün bu aksaklıkların üstesinden 
geleceğini belirtti.

Bu konuşmaların ardından Yönetim ve Denetim Ku
rulları raporları 1'e karşı 48 oyla ibra edildi.

Oturuma verilen aradan sonra seçimlere geçildi ve Tü
zük gereği önce Başkanlık seçimi yapıldı. Bu seçim so
nucunda kullanılan 51 oydan 46'sını alan Haşan Şükrü 
Adal yeniden Mülkiyeliler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 
Başkanlığa aday olan Adil Kürşad 2, Arif Özgen ise 1 oy 
aldı.

Yönetim Kurulu için yapılan seçimler sonucunda Bir
liğin yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştuk15)

Emin Paksüt 38 oy

Haşan Refik Ertuğ 33 "

Sait Koksal 32 "

Adil Kürşad 32 “

Sabahattin Alpat 29 "

Fuat Bayramoğlu 24 "
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Yönetim Kurulu'na aday olan üyeler arasında Fuat 
Bayramoğlu, Şefik İnan ve Bedri Gürsoy 24'er oy aldılar. 
Bunun üzerine bu kişiler arasında yapılan ikinci bir se
çimle Bayramoğlu Yönetim Kurulu'na girmeyi başardı.

Denetim Kurulu için yapılan seçimler sonucunda ise 
35 oy alan Hikmet Tongur ve 32 oy alan Rahmi Uçkun 
asil, 17 oy alan Cemal Ökten ise yedek üye olarak se
çildiler.

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top
lantısında ayrıntılı bir görev dağılımı yaptı. Buna göre ye
ni görev dağılımı şu şekilde belirlendi^16)

Haşan Şükrü Adal 
Emin Paksüt 
Adil Kürşad 
Fuat Bayramoğlu 
Haşan Refik Ertuğ 
Sait Koksal 
Sabahattin Alpat

Başkan
Genel Sekreter 
Sayman 
Kültür İşleri 
Üyelerle İlişkiler 
Üye Kaydı ve Aidat 
Lokal ve Spor İşleri

Birlik Yönetim Kurulu faaliyet gösterdiği bir yıllık dö
nemde toplam 15 karar aldı. Bu kararlar da bir önceki dö
nemde olduğu gibi henüz emekleme döneminde olan Bir- 
lik'in tam anlamı ile oluşmasına yönelik kararlardı. 
Ayrıntılı bir biçimde belirlenen görev bölüşümü ile ku
ruluşundan beri devam eden sorunların çözümü yolunda 
çabalar gösterildi. Sekreterlik işleri bir düzene bağlandı. 
Üyelerle ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel faaliyetlerin baş
laması için kararlar ve önlemler alındı.

Ancak bu dönem de lokal konusunda ciddi sıkıntıların 
yaşandığı bir dönem oldu. Kullanılan binanın sahibi ile 
meydana gelen anlaşmazlık Yönetim Kurulu'nu yeni bir
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bina arama sorunu ile başbaşa bıraktı. Bu amaçla ya
pılan uzun uğraşlar sonucunda İsmetpaşa Caddesi (şim
diki adıyla Mitatpaşa Caddesi) 31 numarada bulunan 
müstakil bina(17> aylık 255 lira ile yeni lokal binası olarak 
kiralandı ve Cumhuriyet ile Ulus gazeteleri aracılığıyla 
üyelere duyuruldu. Bu arada eski binadan boşaltılan ve 
Rüzgarlı sokakta bir depoda bulunan eşyalar da yeni lo
kale taşındı.

Bu dönemde, ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin 
Alpat görevinden istifa etti. Yerine birinci yedek üye Şefik 
İnan çağırıldı. Ancak Alpat'ın istifa nedeninin ortadan 
kalkması ve inan'ın hiçbir toplantıya katılmaması üzerine 
Alpat 6 Mayıs 1947 tarihinde tekrar Yönetim Kurulu'na 
dahil oldu.

1948 Genel Kurulu

Bu sürecin sonunda Birliğin Olağan Genel Kurulu 25 
Aralık 1948 Cumartesi günü saat 15.00'de Birlik Mer- 
kezi'nde toplandı.

Başkanın açış konuşmasının ardından yapılan oylama 
ile Genel Kurul Divan Başkanlığı'na İhsan Olgun, yaz
manlıklara da Hüseyin Ilgıt ve Mustafa Özkaya seçildiler.

Divan Başkanı Olgun'un toplantı yeter sayısını be
lirlemesinin ardından Genel Başkan Adal ve Denetçi Uç
kun Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını okudular. 
Raporlar üzerine ilk sözü alan Nihat Başakar "Denetim 
Kurulu raporunda, yönetimdeki bazı üyelerin yeterli ça
lışmayı göstermediklerinin belirtildiğini, çalışmayacak 
olanların yönetime girmemesi gerektiğini" belirtti. Diğer 
bir üye Kamuran Erkmenoğlu ise lokal üzerinde durarak 
"lokalin üyelerin daha fazla faydalanacağı bir yer haline 
getirilmesinin gerektiğini" söyledi.
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Eleştiriler üzerine söz alan Başkan Adal, "yönetimin lo
kal binası aramaktan başka işlerle uğraşmaya zaman bu
lamadığını, yeni dönemde bütün bu faaliyetlerin ger
çekleştirileceğini" belirtti.

Yönetim ve Denetim kurullarının ibra edilmesinin ar
dından gerekli tüzük değişikliklerinin yapılması için Adil 
Kürşad, Kamuran Erkmenoğlu ve Hayri Erkmen'den olu
şan Tüzük Tadil Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun ha
zırlayacağı raporun görüşülmesi için genel kurulun 26 Şu
bat 1949 tarihinde tekrar toplanması kararlaştırıldı.(18)

Yapılan tartışmalar ve dileklerin ardından seçimlere 
geçildi. Oylamaya 52 üye katıldı. Seçimler sonucunda ye
ni kurullar şu şekilde oluştu:(19>

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Haşan Şükrü Adal 45 oy
Adil Kürşad 42"
Rahmi Uçkun 37 11
Sabahattin Alpat 37"
Baha BursalI 31 " 
Kamuran Erkmenoğlu 27"
Hayri Erkmen 24"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ziya E rai p 18 oy
Asım Emren 17"
Cemal Öktem 14"

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Muhsin Özbay 28 oy
Nihat Başakar 2 7 "
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Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Arif Özgen 26 oy

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni yönetim kurulu ilk toplantısını 
27 Aralık 1949 Pazartesi günü gerçekleştirdi ve görev da
ğılımı yapıldı. Buna göre kurul şu şekilde oluştu:<2°)

Yönetim Kurulu'nun bu dönemdeki çalışmaları daha 
çok, yeni kiralanan lokal binasının düzenlenmesi ile ilgili 
oldu. Ancak geçen dönemden farklı olarak kültürel ve 
sosyal etkinliklere biraz da fazla önem verilmeye baş
landı. Bu amaçla, haftada iki gün (Salı ve Cuma) olmak 
üzere bir İngilizce kursu açılmasına karar verildi.

Bu dönemde gerçekleştirilen diğer bir önemli çalışma 
da, düzenlenen eşya piyangosudur. 4 Aralık 1949 ta
rihinde çekilmesi planlanan piyangoda değeri 3 bin lira 
olan bir otomobil de bulunuyordu. Piyango için 200 bin bi
let bastırıldı. Çekilişe konulan hediyelerin toplam tutarı 30 
bin liraydı. İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in himayesinde 
düzenlenen bu eşya piyangosu ile Birliğin mali sı
kıntılarının çözüleceği düşünüldü.

Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin Alpat'ın askerlik gö-

Hasan Şükrü Adal 

Adil Kürşad

Başkan

Başkan Yardımcısı ve 
Genel Sekreter 

SaymanRahmi Uçkun 
Hayri Erkmen Üye

Üye
Üye

Üye

Sabahattin Alpat 
Hayrettin Erkmenoğlu 
Baha Bursalı
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revine gitmesi sonucu istifa etmesi ile ilk yedek üye Ziya 
Eralp Yönetim Kuruluna girdi.

Bu çalışmaların ardından Yönetim Kurulu 20 Aralık
1949 tarih ve 1 sayılı kararla Genel Kurulun 15 Ocak
1950 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Ancak 29 Aralık
1949 tarihli ikinci bir kararla Genel Kurul tarihi 8 Ocak
1950 olarak değiştirildi.

1950 Genel Kurulu

8 Ocak 1950 yılında yapılan Genel Kurulun tutanakları 
Birliğimiz arşivinde bulunmadığından, toplantıda,nelerin 
görüşüldüğü ya da seçimlerde kimlerin aday oldukları ve 
kaç oyla seçildikleri konularında elimizde herhangi bir bil
gi mevcut değil. Ancak Yönetim Kurulu karar defterinden 
bu Genel Kurulda Yönetim Kurulu'na İhsan Olgun, Di- 
laver Argun, Fethi Tansuk, Rahmi Uçkun, Taki Günkök, 
Adil Kürşad ve Bahattin Bursafı'nın seçildikleri ve yine Ka
rar Defterinden, Mülkiyeliler Birliği'nin ilk Başkanı Haşan 
Şükrü Adal'ın da Genel Kurulda aday olduğu ve ancak bi
rinci yedek üye seçildiği anlaşılıyor. •

Birliğin yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 9 Ocak 1950 
tarihinde en yaşlı üye Dilaver Argun'un başkanlığında ya
parak görev dağılımını şu şekilde belirledi^21)

İhsan Olgun Başkan

Dilaver Argun Başkan Vekili

Fethi Tansuk Genel Sekreter
Rahmi Uçkun Sayman

Baha BursalI Üye

Taki Günkök Üye

Adil Kürşad Üye
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Bu dönemde, karar defterinden anlaşıldığına göre, Bir
lik Yönetim Kurulu çalışmalarının daha çok idari işlerin 
düzenlenmesi ile ilgili olduğu görülüyor. Alınan kararların 
önemli bir kısmı lokal işletmesi ve işletmeci ile ilgili so
runlardan oluşuyor.

1 Ekim 1950 tarihli ve 79 sayılı kararda "Yönetim Ku- 
rulu'ndan iki üyenin çekildiği ve bu nedenle işletmeci ile il
gili problemlerin tam katılımlı bir toplantıda ele alın- 
ması"ndan ve "yedek üyelerin göreve çağrılmasından" 
söz ediliyor. Ancak karar defterinin herhangi bir yerinde 
bu iki üyenin kimliği hakkında bir açıklama bulunmuyor.

5 Ekim 1950 tarihli bir başka kararda da " Yönetim Ku
rulu asil üyeliğine çağrılan yedek üyelerden başta gelen 
Haşan Şükrü Adal'ın itizarı ve müteakip iki yedek üyenin 
de vaki davete rağmen Yönetim Kurulu'na katılmadıkları 
ve bu durumun Birliğin umumi vaziyeti ve kahve ocağı 
müsteciri ile olan münasebetlerinin Genel Kurulca göz
den geçirilmesi arzusuna dayandığı istidlal edildiği ve 
noksan kadrolu bir Yönetim Kurulunca Derneğin inkişafı 
bakımından ehemmiyet arzeden bir karara varılması da 
uygun görülmediği için, Birliğin umumi vaziyeti ve Yö
netim Kurulu durumunun Genel Kurulda müzakere edil
mesi uygun olacağı kanaatine varıldığından Tüzük ge
reğince 14 Ekim 1950 Cumartesi saat 15’de Genel 
Kurulun fevkalade toplanmasına karar verildi."*22) denildi.

Bu kararlar da gösteriyor ki, Birlik'in çalışmalarında or
taya çıkan görüş ayrılıkları, önce iki üyenin istifasına ve 
yedek üyelerin Yönetim Kurulu'na katılmamasına yol aç
mış, daha sonra da, Birlik'i Olağanüstü Genel Kurul kararı 
almaya zorlamıştır. Ancak bütün bunlar karar defterine 
ayrıntılı bir biçimde yansıtılmadığından sadece kararların 
yorumundan ibarettir.
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1950 Olağanüstü Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Olağanüstü Genel Kurulu 14 Ekim
1950 Cumartesi günü saat 15.30'da Birlik merkezinde 
toplandı. Toplantı yeter sayısının oluşması üzerine Yö
netim Kurulu adına söz alan Adil Kürşad toplantıyı açarak 
Divanın oluşması için seçim yapılmasını önerdi. Yapılan 
oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Cahit Talaş, Baş
kan Yardımcılığına Numan Aksay, yazmanlıklara da Sa
bahattin Alpat ve Mustafa Özkaya seçildiler.

Divan Başkanı Talaş, gündemde önemli sorunların ol
duğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının istifa et
tiklerini, bazılarının da bu düşüncede olduklarını, lokal iş
letmesinden memnun olunmadığını ve Birlik’in ekonomik 
açıdan güçlükler içinde bulunduğunu belirtti ve Yönetim 
Kurulu adına açıklamalarda bulunması için Adil Kürşad'a 
söz verdi.

Adil Kürşad sorunlar üzerine bilgi verdi ve yönetim 
boşluğu nedeniyle Birlik’in bu şekilde devam etmesinin 
mümkün olmadığını belirtti.

Daha sonra üyeler söz alarak görüşlerini dile ge
tirdiler. İlk sözü alan Azmi Seyhan Birlik’in devam edip et
meyeceği konusunda Genel Kurulun bir karar vermesinin 
gerekli olduğunu belirtti. Söz alan Açlan Akkerman ve Ka- 
muran Gürün de Yönetim Kurulu'na çeşitli eleştiriler ge
tirdiler.

Eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye gelen Adil Kür
şad, eleştirilerin önemli bir kısmının haklılığını ortaya koy
du. Bu sırada bazı üyelerin eleştirilerini sürdürmesi üze
rine Kürşad Yönetim Kurulu'nun istifa ettiğini yazılı olarak 
Divana bildirdi.

Divan Başkanı'nın istifayı kabul etmesinin ardından
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yeni bir Yönetim Kurulu seçilmesi için seçim yapılmasını 
oya koyarak adayların belirlenmesini sağladı. Buna göre 
Rahmi Uçkun, Sabahattin Alpat, Baha Bursalı, Kamuran 
Gürün, Açlan Akkerman, Orhan inan, Mustafa Özkaya, 
Azmi Seyhan, Behçet Türemen ve Nejat Tolunay aday ol
dular.

Yapılan seçim sonrasında Yönetim Kurulu şu şekilde 
oluştu:*23)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Azmi Seyhan 
Baha Bursalı 
Sabahattin Alpat 
Açlan Akkerman 
Kamuran Gürün 
Behçet Türemen 
Nejat Tolunay

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Rahmi Uçkun 
Orhan İnan 
Mustafa Özkaya

Divan Başkam'nın teklifi üzerine de Muzaffer Emre oy
birliği ile Denetçiliğe seçildi ve toplantı sona erdi.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 14 Ekim 1950 gü
nü yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:*24)

Azmi Seyhan Başkan
Baha Bursalı Başkan Vekili
Sabahattin Alpat Genel Sekreter
Açlan Akkerman Sayman
Kamuran Gürün Üye
Behçet Türemen Üye
Nejat Tolunay Üye
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Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu kısa bir dönemi kap
sayan çalışma dönemi içinde, 8 Kasım 1950 tarihinde al
dığı 86 sayılı kararla yeni bir binaya taşındı. Mevcut bi
nanın ihtiyaçları karşılayamadığına karar veren Yönetim 
Kurulu, lokal olmaya daha elverişli bulunan, Yenişehir Ka
zım Özalp caddesi No:13'de bulunan bahçe içindeki iki 
katlı binayı*25) aylık 250 liradan kiraladı.

Olağanüstü Genel Kurul tarafından seçilen yönetim 
yaklaşık 2.5 ay süren çalışma döneminde, geçen dö
nemlerde yaşanan sıkıntıJarın benzerleriyle uğraşmaya 
devam etti. Bunların arasında lokal işletmecisi ile süren 
sorunlar, kömür ve ısıtma sorunları, binanın donatımı gi
bileri yönetim kurulu gündemlerini.uzun süre meşgul etti.

1951 Genel Kurulu

Bu kısa süreli Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurulun
6 Ocak 1951 tarihinde toplanmasına karar verdi.

Bu Genel Kurulun kayıtlarının da Birlik arşivlerinde bu
lunmaması nedeniyle , Divana kimlerin seçildiği ve top
lantıda nelerin konuşulduğu hakkında, ne yazık ki, her
hangi bir bilgi edinilemedi. Ancak karar defterinden 
anlaşıldığına göre toplantıda yapılan seçimler sonucunda 
yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu.(26>

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Badi Fındıklı 39 oy
Rahmi Uçkun 38 "
Hulki Alisbah 37 "
Asım Sağıroğlu 34"
Muzaffer Emre 27 "
Sabahattin Alpat 24 "
Azmi Seyhan 23 "
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Baha Bursalı 20 oy
Kamran Şekeroğlu 14"
Açlan Akkerman 13"

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Fethi Tansuk 32 oy
Adil Kürşad 30 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Muhsin Özbay 9 oy

Haysiyet Divanı

İhsan Erenli 
İsmail Hakkı Göralı 
Hayri Erkmen 
Şefik ?

Haysiyet Divanı üyeleri Genel Kurulun oybirliği ile se
çildiler. 5 kişiden oluşan Haysiyet Divanında bir üyenin 
sadece adı, diğer bir üyenin ise adı ve soyadı karar met
ninde belirtilmemiş. Metinde belirtilen Şefik'in Şefik inan 
olması olasılığı çok yüksek.

Genel Kurulda ayrıca, Şükrü Saraçoğlu tekrar oybirliği 
ile Koruyucu Genel Başkan olarak seçildi. Yeni Yönetim 
Kurulu da aynı gün görev dağılımını şu şekilde belirledi:*27)

Hulki Alisbah Başkan
Rahmi Uçkun Başkan Yardımcısı
Asım Sağıroğlu Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
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Badi Fındıklı Sayman
Azmi Seyhan Üye
Sabahattin Alpat Üye

Muzaffer Emre Üye

Bu çalışma dönemi de öncekiler gibi sancılı geçti. Alı
nan kararların büyük bir çoğunluğu, yine yaşanan sı
kıntıların giderilmesine yönelik önlemlerden oluştu. Bir- 
lik'te yaşanan bu darboğazı bize en iyi anlatan Başkan 
Yardımcısı Rahmi Uçkun'un karar defterine yazdığı me
tindir. Uçkun, 25 Mart 1951 tarihinde yazdığı metinde Bir
lik Yönetim Kurulu'nun, Birliğin içinde bulunduğu duruma 
karşılık ilgisizlik içinde olduğunu ve Genel Kurulda se
çilenlerin toplantılara katılmadıklarını Başkanlığa arz bi
çiminde anlatarak sorunlara parmak bastı. Uçkun me
tinde şu ifadelere yer verdi:

"...telefonla yaptığım müteaddit davetlere rağmen ay
lardan beri Yönetim Kurulu'nu bir defacık olsun toplanmış 
ve işleri tezekkür etmiş olarak göremediğimden cidden 
müteessirim."(28>

Bu dönemde ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin 
Alpat 12 Kasım 1951 tarihinde görevinden istifa etti. İstifa 
metnini karar defterine yazan Alpat, kendisinin Birliğe 
uzun yıllar hizmet verdiğini ancak basit bir isteğinin yerine 
getirilmediğini belirtti. Genel Kurul tarihinin yaklaşması 
nedeniyle Alpat'ın yerine yedek üye çağırılmadı.

1952 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 19 Ocak 1952 günü 
Birlik lokalinde toplandı. Divan Başkanlığına Vehbi Çöker, 
yazmanlıklara da Aydın Ak&d ve Nejat Tolunay getirildi.
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Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının okun
malarının ardından yapılan genel görüşmelerde üyeler 
Yönetim Kurulu'nun çalışmalarından memnun olduklarını 
belirttiler. Kısa süren görüşmelerin ardından da seçimlere 
geçildi. Seçimlerde toplam 32 oy kullanıldı. Yapılan se
çimler sonucunda yeni kurullar şu şekilde oluştu:*29)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Hulki Alisbah 32 oy
Rahmi Uçkun 30 "
Alpaslan Kayan 29 "
Semih Beşkardeş 28 "
Behçet Türemen 23 "
Asım Sağıroğlu 26 "
İhsan Kırca 19 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Açlan Akkerman 8 oy
Nejat Tolunay 5 "
Fuat Kıv

4  "

Azmi Seyhan 2"
Vehbi Çöker 1 "
Şerafettin Durugönül 1 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Adil Kürşad 30 oy
Hayrettin Demiroğlu 25 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Fethi Tansuk 5 oy
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Daha sonra yapılan açık oylama sonucunda Hayrettin 
Erkmen, İhsan Evrenli, Vehbi Çöker, Nedim Ökmen ve 
Fadıl Hakkı Sur oybirliği ile Haysiyet Divanı'na seçildiler.

Koruyucu Başkanlığa ise bir yıllığına tekrar Şükrü Sa
raçoğlu oybirliği ile getirildi. Gündemin Dilekler bölümünde 
daha çok iki konu üzerinde duruldu. Üyeler mutlaka para 
bulunmasını ve Mülkiyelilere yaraşır bir yer alınmasını is
teyen konuşmalar yaptılar. Üzerinde durulan ikinci bir ko
nu da, Ali Çankaya tarafından hazırlanan "Yeni Mülkiye 
Tarihi ve Mülkiyeliler" adlı kitabın basılması ile ilgili oldu. 
Kitabın basım masrafları için gereken 40 bin liranın o dö
nemdeki Birlik olanakları ile bulunmasının mümkün ol
maması nedeniyle, bu konuda çalışma yapmak ve para 
bulmak için bir komite kurulması kararlaştırıldı. Bu ko
miteye Nef'i Korürek ve Nihat Başakar seçildiler. Genel 
Kurul bu çalışmaların ardından sona erdi.

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni seçilen Yönetim Kurulu aynı 
gün yaptığı toplantıda görev dağılımını şu şekilde be- 
lirledi:*30)

Hulki Alisbah 
Asım Sağıroğlu 
Alpaslan Kayan 
Rahmi Uçkun 
Behçet Türemen 
Semih Beşkardeş 
İhsan Kırca

Başkan
Başkan Vekili
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Yönetim Kurulu bu çalışma dönemine de sıkıntılı baş
ladı. Kurulun daha dördüncü toplantısında sayman üye 
Rahmi Uçkun görevinden istifa etti ve yerine yedek üye 
Açlan Akkerman çağırıldı. Uçkun bir süre sonra istifasını
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geri aldı ancak sayman üye olarak kalmak istemediğini 
bildirdi.

Uçkun'dan kısa bir süre sonra da üye Semih Beş
kardeş istifasını verdi. Yedek üye Nejat Tolunay'ın görev 
kabul etmemesi üzerine diğer yedek üye Fuat Kıv Yö
netim Kurulu'na girdi.

Bu arada Denetçilerden Hayrettin Demiroğlu bu gö
revinden istifa ederek lokalin profesyonel yöneticiliğini 
üstlendi. Demiroğlu'na kağıt oyunu gelirinden de belli bir 
yüzde verilmesi uygulaması getirildi.

Yönetim Kurulu'nun bu dönemde de çalışmaları iç so
runları ve anlaşmazlıkları gidermeye yönelik oldu. Birlik 
bu sorunlarla uğraşmaktan bir türlü Dernek olmanın ge
rektirdiği asli işlerine zaman ayıramadı. Yönetim 25 Ocak 
1953 tarihinde gerçekleştirilmek üzere Genel Kurul kararı 
aldı.

1953 Genel Kurulu

25 Ocak 1953 günü lokal binasında toplanan Genel 
Kurulda Divan Başkanlığı'na İhsan Olgun, Başkan Ve- 
killiği'ne Nihat Başakar, yazmanlıklara da Alaettin Yıldız 
ve Nejat Tolunay seçildiler.

Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının okun
masının ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimler so
nucunda yeni kurullar şu şekilde oluştu:*31)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Nef'i Korürek 30 oy
Adil Kürşad 27"
Şeref Durugönül 27"
Rahmi Tunçağıl 26 "
Azmi Seyhan 25 "
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Mülkiyeliler Birliği'nin ilk binası 1947 yılında Ali Çetinkaya'dan kiralanan 
Anafartalar Caddesindeki binanın giriş katıydı.



Mülkiyeliler Birliği'nin ikinci Genel Başkanı İhsan Olgun



Mülkiyeliler Birliği'nin üçüncü Genel Başkanı Azmi Seyhan





Mülkiyeliler Birliği'nin dördüncü Genel Başkanı Hulki Alisbah





İhsan Olgun 
İhsan Kırca

22 "  

2 0 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Kamuran Erkmenoğlu 16 oy
Galip Yücel 10"
A.RızaToksöz 5 "
Fuat Kıv 1 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Nihat Başakar 29 oy
Fehmi Gürpınar 22"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ragıb Tartan 19 oy

Haysiyet Divanının eski üyeleri ve Fahri Genel Başkan 
Saraçoğlu oybirliği ile tekrar seçildiler.

Yeni Yönetim Kurulu mevcut sorunların üstesinden 
gelmek amacıyla yoğun bir çalışma içine girdi. Bu arada, 
Ziya Gökalp Caddesindeki lokal binasının boşaltılmış ol
ması nedeniyle, Yönetim Kurulu toplantıları Başkan Ko- 
rürek'in İstatistik Genel Müdürlüğündeki odasında ya da 
evinde sürdürüldü.

Yönetim ilk önce lokal binası ve işletilmesi konusunda 
yoğun bir çalışma yaptı. Başvuranlar arasından en uygun 
olduğu düşünülen bir işletmeciye lokalin verilmesi ka
rarlaştırıldı. Yapılan sözleşmeye geçmiş dönemde ya
şanan sorunların tekrar yaşanmaması için bağlayıcı hü
kümler konuldu. Lokal binası bulma işi de müstecire 
verildi. Anlaşmanın imzalanmasından sonra müstecir ta
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rafından bulunan Yenişehir Sakarya Caddesi Bayındır 
Sokak No:19'daki bina<32) Birlik'in yeni merkezi oldu.

Yönetim Kurulu bir yandan yeni lokalin düzenlenmesi 
ile uğraşırken, bir yandan da lokalde uyulması gereken 
kuralları belirleyerek gereken önlemleri aldı. Eski döneme 
göre daha ciddi bir hava yaratılmaya çalışıldı.

Bu arada üyelerden Azmi Seyhan'ın 1 Mart 1953 ta
rihinde istifa etmesi üzerine birinci yedek üye Kamuran 
Erkmenoğlu Yönetim Kurulu'na girdi. 6 Nisan tarihinde 
ise, işlerinin çokluğu nedeniyle üye Adil Kürşad kurul üye
liğinden istifa etti. Yerine yedek üye Galip Yücel getirildi.

Bu çalışma döneminde ayrıca Birlik'e kendi binasını 
kazardırma çalışmaları yapıldı. Bu amaçla Emlak Kredi 
Bankası'nda bir "Bina Fonu" hesabı açıldı ve bu hesaba 
20 bin lira yatırıldı.

Artık gereken ihtiyaçlara cevap vermediği düşünülen 
Tüzüğün tadil edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu ta
rafından başlatılan çalışmaların sona ermesi sonucu Ola
ğanüstü Genel Kurulun toplanmasına karar verildi.

1953 Olağanüstü Genel Kurulu

Olağanüstü Genel Kurul Birlik Merkezi'nde 15 Ağustos
1953 günü toplandı. Başkanın toplantıyı açmasının ar
dından Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı'na Alpaslan 
Kayan, yazmanlıklara da Aleettin Yıldız ve Kemal Togay 
seçildiler.

Daha sonra söz alan Başkan Korürek hazırladıkları 
Tüzük Tadil Tasarısını madde madde okuyarak oya sun
du. Başkan, maddelerin tek tek kabul edilmesinin ar
dından bütün tasarıyı oya sundu ve Tüzük değişiklikleri 
oybirliği ile kabul edildi.
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Verilen aradan sonra tekrar söz alan Başkan Korürek 
Yönetim Kurulu'nun üye adedinin azalması nedeniyle 
(Yedek üye kalmaması ve bu durumda istifa halinde Yö
netim Kurulu'nun eksik olacağından sözediliyor. H.B) iş 
göremez duruma düştüğünü, bu nedenle de Yönetim Ku
rulu'nun istifa ettiğini Genel Kurul'a bildirdi. Yapılan oy
lama sonucunda istifa kabul edildi.

Divan Başkanı'nın çağrısı üzerine yeni yönetim için 
Nef'i Korürek, İhsan Olgun, Şerafettin Durugönül, Kemal 
Togay, Feriha Sanerk, Fethi Soysal, İhsan Kırca, Sa
bahattin Alpat, Candemir Ataman, Seyhan Beşkök aday
lıklarını açıkladılar.

Yapılan oylama sonucunda Birliğin yeni Yönetimi şu 
şekilde oluştu:*33)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Nef'i Korürek 19 oy

İhsan Olgun 19"

Şerafettin Durugönül 18 "
Feriha Sanerk 17"

Seyhan Beşkök 15 "

Kemal Togay 15"
Candemir Ataman 14"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Sabahattin Alpat 12 oy

Fethi Soysal 3 "

İhsan Kırca 1 "

Gündemde yer alan Denetçiler ve Haysiyet Divanı se
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çimleri üzerine söz alan Feriha Sanerk, bu kurulların istifa 
etmediğini, bu nedenle de seçime gidilmesine gerek ol
madığını belirtti. Bu teklif oylandı ve kabul edildi. Ancak 
yeni Tüzük gereği Denetçilerin üç kişiye çıkarılması ne
deniyle bir Denetçi için gizli oyla seçim yapıldı ve Nuri 
Ünalan Denetçiliğe seçildi. Görüşülecek başka bir konu 
olmadığından Genel Kurul sona erdi.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını aynı gün ger
çekleştirerek görev dağılımını şu şekilde belirledi^34)

Nef'i Korürek Başkan
İhsan Olgun Başkan Vekili
Kemal Togay Genel Sekreter
Candemir Ataman Sayman 
Seyhan Beşkök Üye 
Feriha Sanerk Üye
Şerafettin Durugönül Üye

Bu dönemde Yönetim Kurulu Birliğin sorunlarının azal
ması için gereken çabaları sürdürdü. Birliği bekar Mül
kiyelilerin uğrak yeri olmaktan çıkaracak, Dernek işlevini 
daha da geliştirecek çalışmalar yürüttü. Bu çabaların ba
şında Fakülte, öğrenci derneği ve Mülkiyespor ile olan 
ilişkilerin geliştirilmesi vardı. Bu kurumların yöneticileri ile 
dönemsel toplantılar başladı, çeşitli etkinliklerde işbirliği 
yapıldı.

Yeni lokal binası daha çok üyenin devam ettiği, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin daha fazla gerçekleştirildiği bir me
kan olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bugünün Mül
kiyeliler Birliği gözönüne alındığında bu çabaların ye
tersizliği ortaya çıkmaktadır. Yine de kurulduğundan beri 
kendisinden beklenen atılımı gerçekleştiremeyen Birliğin,

34



bu dönemde bu tür bir çaba içinde olması önemli bir ge
lişim oldu.

Bu dönemde üyelerden Candemir Ataman görevi ne
deniyle üyelikten istifa etti. Yerine birinci yedek olan Sa
bahattin Alpat Yönetime girdi. Dönemin sonuna ge
lindiğinde ise karar defterinde yeni üye olarak İhsan Kırca 
yer aldı. Ancak hangi üyenin, ne zaman ayrıldığı ve ye
dek üyenin kurula çağırılması konularında karar def
terinde herhangi bir karar yer almadı.

1954 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 31 
Ocak 1954 tarihinde Bayındır Sokaktaki Merkez'de ya
pıldı. Başkan Vekili İhsan Olgun'un toplantıyı açmasının 
ardından Divan Başkanlığı'na Azmi Seyhan, yaz
manlıklara da Asaf Güven ve Mustafa Özkaya seçildiler. 
Bu arada yıl içinde vefat eden Fahri Başkan Şükrü Sa
raçoğlu için bir saygı duruşu yapıldı.

Birlik Başkanı Nef'i Korürek'in hastanede tedavi al
tında olması nedeniyle Yönetim Kurulu raporu Başkan 
Vekili İhsan Olgun, Denetçiler raporu ise Haşan Fehmi 
Gökpınar tarafından okundu.

Raporlar üzerine ilk sözü alan Ziya Eralp, kendisinin 
kuruculardan olduğunu belirterek başladığı ko
nuşmasında Birliğin başarılı bir faaliyet yapamadığını, lo
kalin bekar üyelere hizmet veren bir konumda olduğunu, 
böyle giderse Birliği tasfiye etmekten başka çare ol
madığını belirtti.

Kemal Tepepınar ve Zeki Gönen ise Birliğin başarılı 
çalışmalar yaptığını ancak lokal hizmetlerinde aksamalar 
olduğunu söylediler.
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Eleştirileri Yönetim Kurulu adına yanıtlayan Şeref Du- 
rugönül, geçen dönemden yüklü bir borç devraldıklarını, 
eski lokal binasının barınılamayacak kadar kötü ol
duğunu, buna rağmen başarılı çalışmalar yaptıklarını, 
Mülkiyelilerin mutlaka kendi binalarına sahip olmaları ge
rektiğini, bunun için de bütün Mülkiyelilerin fedakarlıkta 
bulunmaları gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan İbrahim Dicleli, Turan Yellioğiu, 
Ziya Eralp, İhsan Kırca, Azmi Seyhan ve İhsan Olgun da 
çeşitli görüş ve önerilerde bulundular.

Verilen yeterlilik önergesinin ardından raporlar oya su
nuldu ve Yönetim Kurulu aklandı. Daha sonra seçimlere 
geçildi. Yapılan seçimler sonucunda Birliğin yeni yönetimi 
şu şekilde oluştuk35)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri-

Nef'i Korürek 44 oy
Şeref Durugönül 44"
Feriha Sanerk 38 "
İhsan Kırca 36"
Maadelet Armay 32"
Ayhan Erman 25"
İhsan Olgun 22"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Feridun Kırkalı 22 oy
Kemal Tepepınar 21"
Zeki Gönen 15"

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Haşan Fehmi Gökpınar 42 oy
İlyas Seçkin 41 "
Kamuran Erkmenoğlu 41 "
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Haysiyet Divam'na ise oybirliği ile Kemal Aygün, Ce
mal Ökten, Sabahattin Teoman, Azmi Seyhan ve Nihat 
Başakar seçildiler.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 1 Şubat 1954 gü
nü yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:*36)

Şerafettin Durugönül Üye

Yönetim Kurulu karar defterinde bu döneme ilişkin, ru
tin kararlar ve işler dışında hiç bir önemli karar yer al
madı. Kurulun ne tür çalışmaları yerine getirdiği ko
nusunda da ayrıntılı hiçbir bilgiye sahip olunamadı.

1954 Olağanüstü Genel Kurulu

Yönetim Kurulu 17 Ekim 1954 günü Olağanüstü Genel 
Kurulu topladı. Olağanüstü Genel Kurulun da neden top
landığına ilişkin karar defterinde herhangi bir kayıt bu
lunmuyor. Genel Kurul tutanak defterinde de bu genel ku
rulun tutanakları yer almıyor. Ancak karar defterinde 18 
Ekim 1954 tarihli ve 10 sayılı kararda "Olağanüstü Genel 
Kurul tarafından Yönetim Kurulu eksik üyelikleri için ya
pılan seçimde" ifadesi yer alıyor. Bu da Olağanüstü Ge
nel Kurulun Yönetim Kurulu'ndaki eksiklikleri ta
mamlamak amacıyla yapıldığı izlenimini veriyor. Yine 
karar defterinden bu Genel Kurul sonucunda şu kişilerin 
yeni yönetimi oluşturdukları anlaşılıyor:*37)

Nef'i Korürek 
İhsan Olgun 
İhsan Kırca 
Ayhan Erman

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye

Maadelet Armay 
Feriha Sanerk
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Nef'i Korürek 
Şerafettin Durugönül 
Kayahan Gürel 
İhsan Kırca 
Fikret Bereket 
Maadelet Armay 
Halil Kırcalı

Başkan
Başkan Vekili
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev da
ğılımının ardından, eski yönetimi eleştiren bir karar aldı. 
Bu kararda şöyle deniyordu:

"Şimdiye kadar muhasebe ve demirbaş kayıtlarını tut
madıkları gibi, alınan kararların hiçbirini de kayda ge
çirmeyen eski İdare Heyeti şiddetle takbik ve tel'in olun
duktan sonra evvelce alınıpta kayda geçirilmeyen veya 
tam manasıyla tatbik olunmayan tatbik, itmam ve icra 
olunmasına Birliğin haysiyet ve şerefini kurtarmak için de
vam olunmasına"^38)

Eski yönetimin neden olağanüstü Genel Kurula git
tiğini bir parça açıklayan bu eleştiri, o günlerde Birlik’in 
içinde bulunduğu olumsuz durumu da ortaya koyuyordu. 
Metinde de belirtildiği gibi, bir önceki yönetim döneminde 
karar defterine işlenmiş ciddi hiçbir karar yer almadı.

Ancak bu noktada dikkati çeken, bu kararı alan Yö
netim Kurulu içinde yer alan dört üyenin bir öjjceki Yö
netim Kurulu'nda da yer almasıdır. Bu durumda, adı ge
çen karar ile, geçen dönemde yönetimde yer alıpta bu 
dönemde Yönetim Kurulunda yer almayan İhsan Olgun, 
Feriha Sanerk ve Ayhan Erman suçlanmış gibi bir izlenim 
uyanmaktadır. Fakat bu isimlerden Ayhan Erman ve Fe
riha Sanerk, bu yönetim döneminde düzenlenen eşya pi
yangosu çalışmalarında görevlendirildiler.
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Yönetim Kurulu eski yönetim için böyle bir karar aldığı 
halde, karar defterine eşya piyangosu ile ilgili birkaç tek
nik karar dışında hiçbir karar yazmadı. Yazılan bu teknik 
kararların altında da bir ya da iki yöneticinin dışında hiç
birinin imzaları yer almadı. Ayrıca bu yönetimin aldığı top
lam beş kararın ardından karar defteri sayfalarca boş bı
rakılarak Olağan Genel Kurula kadar hiçbir karar 
alınmadı. Bu durum da gösteriyor ki, yukarıda yapılan 
eleştiri yalnızca belli bir yönetime değil, bu dönemde iş
başına gelen tüm yönetimlere özgüdür. O günlerde ya
şanan bu sorunlar, yönetimler ve şahıslar tarafından kay
naklanan değil yapısal sorunlardır ve Birlik bu sorunları 
uzun zaman aşamamıştır.

1955 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Olağan Genel Kurulu 15 Mayıs
1955 tarihinde toplandı. Ne yazık ki, bu toplantınında tu
tanakları da Birlik arşivlerinde yer almıyor. Ancak karar 
defterinden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşivinden an
laşıldığına göre Kurullara şu kişiler seçildi:*39)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Nef’i Korürek 
Halil Kırcalı 
İbrahim Dicleli 
Metin Sirman 
Metin Karaca 
Mehmet Karabacak 
Coşkun Kırcalı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Turhan Ayvalı 
İhsan Kırca 
Tevfik Ulusan
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Denetim Kurulu Asil Üyeleri

İhsan Kırca 
Turgut Gürel 
Turan Sarper

Haysiyet Divanı'na ise eski üyeler tekrar seçildi.

Yönetim Kurulu kendi içinde yaptığı toplantıda görev 
dağılımını şu şekilde belirledik40)

Nef'i Korürek Başkan
Mehmet Karabacak Başkan Vekili 
Coşkun Kırcalı Genel Sekreter
Metin Karaca Sayman
İbrahim Dicleli Üye
Halil Kırcalı Üye
Metin Sirman Üye

Yönetim Kurulu’nun bu çalışma döneminde de önemli 
bir karar alınmadı. Ancak burada belirtmemiz gereken, 
üyelere borç para verilmesi uygulamasının bu dönemde 
başlamış olmasıdır. Bu konu ileride Yönetim Kurullarına 
sorun yaratacak bir noktaya vardırıldı ve uzun süre üs
tesinden gelinemedi.

1956 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 17 Nisan 1956 ta
rihinde tekrar toplandı. Bu Genel Kurula ilişkin tu
tanaklarda Birlik arşivinde yer almıyor. Ancak yine karar 
defterinden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşivinden öğ
renildiğine göre yeni Kurullar şu şekilde oluştu:*41)

Yönetim Kurulu Asil Üeyeleri

Bedri Oskay
Semih Atabey
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Hüseyin Avcı 
Şeref Durugönül 
Alpaslan Kayan
Sait Obut (Sait Kemal Mimaroğlu)
Ziya Torun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Şinasi Özdenoğlu 
Galip Yücel 
Şükrü Esirci

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Halil Kırcalı 
Galip Yücel 
İhsan Kırca

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Şinasi Özdenoğlu 
Hayrettin Demiroğlu

Haysiyet Divanı

Hüseyin Ilgıt 
Nef'i Korürek 
Yıldıran Açarlar 
Cavit Sencer 
Azmi Seyhan

Yönetim Kurulu kendi içinde yaptığı görev dağılımını 
da şu şekilde belirledi:*42)
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Bedri Oskay 
Semih Atabey 
Ziya Torun 
Hüseyin Avcı 
Şerafettin Durugönül 
Alpaslan Kayan 
Sait Obut

Başkan
Başkan Vekili
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Yeni Yönetim Kurulu bu çalışma döneminde yirmibir 
karar aldı. Bu kararların tamamı lokal binasının iç ve dış 
kısımlarının yeniden yaptırılmasına ilişkin oldu. Yönetim 
Kurulu bir yıl boyunca lokal binasının bütün bölümlerini 
elden geçirdi, tamir ettirdi. Ayrıca kullanılan eşyalar da 
yenilendi. Yönetim Kurulu 27 Ocak 1957 tarihinde tekrar 
olağan Genel Kurulun toplanmasına karar verdi.

1957 Genel Kurulu

Genel Kurul 27 Ocak 1957 tarihinde Birlik lokalinde 
toplandı. Başkan'ın toplantıyı açmasının ardından Divan 
Başkanlığı'na Azmi Seyhan, yazmanlıklara da Fuat Kıv 
ve Suat Yalın seçildiler.

Bedri Oskay'ın Yönetim Kurulu, Halil Kırcalı'nın da De
netçiler raporlarını okumalarının ardından görüşmelere 
geçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri teker teker söz alarak bir yıl 
içinde yaptıkları çalışmaları anlattılar. Lokal binasında ya
pılan tüm tadilatlara rağmen Mülkiyelilerin lokale gel
mediklerinden ve gelenlerin de aidat ödemedikleri gibi ba
zılarının da lokale borçlu olduklarından yakındılar.

Bu görüşmelerin ardından seçimlere geçildi. İlk önce 
Fahri Başkanlığa Maliye Bakanı Haşan Polatkan seçildi. 
Daha sonra yapılan seçimler sonunda yeni kurullar şu şe
kilde oluştuk43)
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Bedri Oskay 23 oy 
Şerafettin Durugönül 22"
Alpaslan Kayan 19"
Hüseyin Avcı 19"
Şükrü Esirci 13"
Kamil Onur 11 "
Suat Yalın 8 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Turgut Umay 7 oy
ilhami (Umay)* 7 "
Tarık Güven 6 "
İhsan Kırca 6 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Halil Kırcalı 23 oy
Haşan Fehmi Gökpınar 23 "

Haysiyet Divanı'na da oybirliği ile Kemal Aygün, Ce
mal Ökten, Azmi Seyhan, İlyas Seçkin ve Nef'i Korürek 
seçildiler.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 27 Ocak 1957 ta
rihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:*44)

Bedri Oskay Başkan
Alpaslan Kayan Başkan Vekili
Şükrü Esirci Genel Sekreter
Kamil Onur Sayman
Şeref Durugönül Üye
Suat Yalın Üye
Hüseyin Avcı Üye

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
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Yönetim Kurulu karar defterinde bu döneme ilişkin 
herhangi bir çalışmaya rastlanmadı. Ancak bu dönemde 
Başkan Vekili Alpaslan Kayan 23 Eylül 1957 tarihinde 
yurtdışı görevi nedeniyle Yönetim Kurulundan istifa etti.

Birlik yönetimi Genel Kurulun 4 Mart 1958 tarihinde 
yapılması kararı aldı.

1958 Genel Kurulu

Genel Kurul 2 Mart 1958 tarihinde Birlik lokalinde top
landı. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na İlhami Atasagun, 
yazmanlıklara da Fuat Kıv ve Kadri Tek seçildiler.

Birlik Başkanı Bedri Oskay söz aldı ve 1957 yılında 
Birliğin herhangi bir faaliyet gösteremediğini, Yönetim Ku
rulundaki üyelerin memur olduklarını ve çalışmadıklarını 
anlattı. Oskay, Yönetim Kurulu üyelerinin ilgisizliğinden 
şikayet etti. Denetçi Halil Kırcalı da Denetçiler raporunu 
okudu. Raporlar üzerine söz alan olmadı ve Yönetim Ku
rulu oybirliği ile ibra edildi.

Oldukça sönük geçen ve sadece 26 üyenin katıldığı 
Genel Kurulda seçimlere geçildi ve yeni Yönetim Kurulu 
şu şekilde oluştu:*45)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Halil Kırcalı 19 oy

Kamil Onur 19 "

Sırrı Kırcalı 18 "

Suat Yalın 18 "

Bedri Oskay 17"

Tarık Celal Güven 14 "

Yılmaz Gündüz 13 "
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Şükrü Esirci 11 oy

Şeref Durugönül 8 "
Ziya Torun 7 "

Denetçilikler için İlhami Atasagun, Adnan Güven ve İs
met Topaç oybirliği ile seçildiler. Ayrıca geçen yılın Hay
siyet Divanı'nı oluşturan Kemal Aygün, Cemal Öktem, Az
mi Seyhan, İlyas Seçkin ve Nef'i Korürek oybirliği ile 
tekrar seçildi. Fahri Başkanlık seçimi için Yönetim Ku
ruluna yetki verildi.

Yönetim Kurulu 4 Mart 1958 tarihinde toplandı ve gö
rev dağılımın yaptı. Buna göre Yönetim Kurulu şu şekilde 
belirlendik46)

Bedri Oskay Başkan 
Suat Yalın Başkan Vekili
Sırrı Kırcalı Genel Sekreter
Halil Kırcalı Sayman
Yılmaz Gündüz Üye 
Tarık Güven Üye 
Kamil Onur Üye

Yapılan bu ilk toplantıda Genel Kurulun verdiği yet
kiyle Mülkiyeliler Birliği Fahri Başkanlığına Maliye Bakanı 
Haşan Polatkan tekrar seçildi.

Yönetim Kurulunun çalışmalara başlamasından kısa 
bir süre sonra 25 üye Kurul hakkında bir güvensizlik öner
gesi vererek olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını is
tediler. Yönetim Kurulu bu konuda şu kararı aldı:

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

45



"25 demek üyesinin yapmış bulunduğu teklife uygun 
olarak İdare Heyetimiz itimat ve ademi itimat talebinde 
bulunmak üzere Umumi Heyeti 27. 4. 1958 Pazar günü 
saat 15.00'de dernek binasında, nisap temin edi
lemediğinde 4.5.1958 Pazar günü aynı yer ve saatte top
lamaya ...... karar verdi."*47)

1958 Olağanüstü Genel Kurulu

İlk toplantıda çoğunluk olmaması nedeniyle Ola
ğanüstü Genel Kurul 4 Mayıs 1958 tarihinde toplandı. Di
van Başkanlığı'na ilhami Atasagun, yazmanlıklara da Ka
mil Erdeha ve Rıfat Hayta seçildi.

Toplantı tutanaklara şu şekilde geçti:

"2 Nisan 1958 tarihinde 25 imzalı bir önerge ile Fev
kalade Genel Kurulun toplanması istenmiştir. Ayrıca İda
re Heyeti Genel Kurulu fevkalade toplantıya çağırmış ve 
bu toplantı 27 Nisan 1958'de nisap olmadığından ya
pılamayarak ilan mucibince 4.5.1958 günü saat 15.00'de 
beklenildiği halde Hükümet komiseri olmaksızın yapıldı. 
Başkanlık Divanı seçimi yapıldıktan sonra İdare Heyeti 
adına Halil Kırcalı Birliğin faaliyetlerini izah etti. Mü
teakiben söz alan Şükrü Esirci, Şevket Doğan, Zeki Kı- 
lıçel, Vural Arıkan, Fuat Kıv ve Cemil Sevin söz alarak 
muhtelif tenkit ve temennilerde bulundular. Verilen ki
fayeti müzakere teklifi kabul edildikten sonra itimat oy
lamasına geçildi ve 20'ye mukabil 53 oyla İdare Heyeti'ne 
itimat edildi.”(48)

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun verdiği bu güvenle ça
lışmalarına devam etti. Ancak bu dönemde de kayda de
ğer bir çalışma yapılamadığı görüldü. Yönetim Kurulu 2 
Şubat 1959 tarihinde yapılmak üzere Genel Kurul kararı 
aldı.
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Mülkiyeliler Birliği'nin beşinci Genel Başkanı Nef'i Korürek





Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 1 Şubat 1959 günü Bir
lik lokalinde toplandı. Divan Başkanlığı'na Azmi Seyhan, 
yazmanlıklara da Doğan Ulusoy ve Cihat Alpan getirildi.

Başkan Bedri Oskay söz alarak çalışma raporunu oku
du. Oskay 1958 yılı çalışmalarında tasarruf politikası iz
lediklerini, geçmiş dönemlerden gelen borçları ka
patmaya çalıştıklarını anlattı.

Denetçiler raporunun Halil Kırcalı tarafından okun
masının ardından görüşmelere geçildi. Görüşmelerde Ne
jat Tolunay, Semih Beşkardeş, Zeki Kılıçer ve Şükrü Esir
ci söz aldılar. Konuşmacılar genellikle lokalin durumu 
üzerinde görüşlerini açıkladılar. Lokal alacaklarının tahsil 
edilmesi, lokale herkesin alınmaması, masrafların kı
sılması konuları üzerinde duruldu. Yapılan açık oylama 
ile Yönetim Kurulu ibra edildi.

Daha sonra seçimlere geçildi ve kurullara şu kişiler se
çildik49)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Suat Yalın 30 oy
Cihat Alpan 29"
Semih Beşkardeş 28 "
İlhami Atasagun 22"
Doğan Ulusoy 18"
Ertuğrul Baydar 17"
Şevket Doğan 12"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Yılmaz Gündüz 11 oy 
Zeki Kılıçer 7 "

1959 Genel Kurulu

47



Halil Kırcalı 6 "
Hayri Demiroğlu 3 "  
Fatin Tayşi 3 11

Vasfi Er, Halil Kırcalı ve Hadi Sezer oybirliği ile De
netçiliklere seçildiler. Ayrıca bir önceki Haysiyet Divanı da 
tekrar oybirliği ile seçildiler.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 2 Şubat 1959 ta
rihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:*50)

Semih Beşkardeş Başkan 
Suat Yalın Başkan Vekili
Ertuğrul Baydar Genel Sekreter 
Doğan Ulusoy Sayman 
Cihat Alpan Üye
İlhami Atasagun Üye 
Şevket Doğan Üye

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Mülkiyeliler Birliği 
Fahri Başkanı olarak dönemin Tarım Bakanı Nedim Ök- 
men'i seçti.

Birlik'te bir süredir yaşanan, üyelerin Birlik'ten borç al
maları konusu bu dönemde de sorun olmaya devam etti. 
Bazı üyeler borç taleplerine karşı çıktılar. Bu kararların al
tına muhalefet şerhleri koydular. Ancak üyelerin Birliğe 
olan borçları tahsil edilemediği gibi yeni borçların alın
ması Birliği mali yönden sıkıntıya sokmaya başladı. Bu
nun üzerine Yönetim Kurulu bir süre sonra borçlarını öde
meyenler hakkında yasal işlem yapılması kararı aldı.

Yönetim Kurulu'nun bina sahibi ile ortaya çıkan an
laşmazlığı nedeniyle yeni bir lokal binası aranmaya baş

48



landı. Sonuçta, 15 Nisan 1959 tarihinde alınan bir kararla 
Adakale Sokak No:14'deki bahçe içindeki müstakil bina 
<51) lokal binası olarak kiralandı. Bir süre sonra da yeni lo
kal binasına taşınıldı. Lokal 9 Haziran 1959 günü verilen 
bir kokteyl ile açıldı.

8 Temmuz 1959 tarihinde 43 imzalı bir dilekçe ile Yö
netim Kurulu'na Olağanüstü Genel Kurulun toplanması 
amacıyla bir başvuru yapıldı. Yönetim Kurulu başvuruya 
şu yanıtı verdi:

"Cemiyetler Kanununun 18 ve 19. maddeleri ve Mül
kiyeliler Birliği Anatüzüğünün 4. ve 9. maddeleri hü
kümleri muvacehesinde Genel Kurulun toplantıya çağ
rılması imkanı bulunmadığından 8.7.1959 günlü yazı 
mündericatının isafına imkan görülmediği saygıyla bil
dirilir."«52)

Yönetim Kurulu dilekçede bulunan imzaların asli üye 
olmadıkları, Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca da asli üye
lik hakkı kazanmış olanların da toplantıya çağırma ço
ğunluğunu bulamadıkları gerekçesiyle başvuruyu red
detti.

1959 Olağanüstü Genel Kurulu

Ancak bir süre sonra Yönetim Kurulu kendiliğinden 
Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. 20 Eylül 1959 günü 
ilk toplantıya yeterli çoğunluğun gelmemesi üzerine Ola
ğanüstü Genel Kurul 27 Eylül 1959 Pazar günü lokal bi
nasında toplandı.

Bu Genel Kurul'un tutanakları da Birlik arşivimizde bu
lunmuyor. Ancak karar defterinden ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü arşivinden anlaşıldığına göre yeni Kurullar şu 
şekilde oluştuk53)
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Orhan Sefercioğlu 
Mehmet Ali Tuzcuoğlu 
Hayrettin Demiroğlu 
İlhan Evliyaoğlu 
Turgut Erdem 
Adnan Şatıroğlu 
Halil Kırcalı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hakkı Aydınoğlu 
Alpaslan Kayan 
Erdoğan Nirun

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Hadi Sezer 
Vasfi Er 
Alpaslan Kayan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Öztin Akgüç 
Kamil Erdeha 
Süreyya Üstün

Haysiyet Divanı
Namık Erverdi 
Azmi Seyhan 
Hüsnü Başkır 
Fehmi Gürpınar 
Feriha Sanerk

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
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Yönetim Kurulu kendi içinde yaptığı görev dağılımını 
da şu şekilde belirledi^54)

Orhan Sefercioğlu Başkan 
Mehmet Ali Tuzcuoğlu Başkan Vekili 
Hayrettin Demiroğlu Genel Sekreter
Halil Kırcalı 
Adnan Şatıroğlu 
İlhan Evliyaoğlu 
Turgut Erdem

Sayman
Üye
Üye
Üye

Yönetim Kurulu 3 Ekim 1959 tarihinde yaptığı top
lantıda aldığı 3 Nolu kararla bazı mezunların üyeliğe alın
masını kararlaştırdı. Bunlar arasında Orhan Sefercioğlu, 
Adnan Şatıroğlu, Turgut Erdem, İlhan Evliyaoğlu gibi ha
len Başkanlık ve kurul üyeliği yapanlar da bulunuyordu. 
Bu karar, bu kişilerin Genel Kurulda Yönetim Kurulu'na 
seçildiklerinde Birlik’e üye olmadıklarını gösteriyor.

Sefercioğlu ve ekibinin Yönetime gelmelerinin ar
dından Birliğe yeni bir düzen ve disiplin geldi. O güne ka
dar yapılmış bütün çalışmalar tekrar gözden geçirilmeye, 
lokal düzeni ile ilgili yeni kararlar alınmaya başlandı.

Mehmet Ali Tuzcuoğlu Genel Kurulda Yönetim Ku
rulu'na seçilmesine ve Yönetimin kendi içinde yaptığı gö
rev dağılımında da Başkan Vekilliğine getirilmesine rağ
men hiçbir toplantıya katılmadı. Kendisine yazılan 
mektuplara da cevap vermemesi üzerine Tüzüğün ilgili 
hükmü gereğince istifa etmiş sayıldı. Tuzcuoğlu'nun ye
rine 4 Kasım 1959 tarihinde ilk yedek üye olan İsmail Ay- 
dınoğlu getirildi. Aydınoğlu da Yönetim Kurulu üyesi ol
duğunda Birlik üyesi değildi. Aydınoğlu 27 Ocak 1960 
tarihli bir kararla Birlik üyeliğine alındı. 9 Ocak 1960 ta
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rihinde ise Ankara dışına tayini nedeniyle Yönetim Kurulu 
üyeliğinden ayrıldı. Yerine yedek üye Erdoğan Nirun ku
rul üyesi oldu. Yönetim Kurulu 7 Şubat 1960 tarihinde ya
pılmak üzere Genel Kurul kararı aldı.

1960 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 7 Şubat 1960 günü Bir
lik lokalinde yapıldı. Bu toplantının tutanaklarının da Birlik 
arşivimizde olmaması nedeniyle Genel Kurulda yapılan 
görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi edinilemedi. Ancak ka
rar defterine ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşiv ka
yıtlarına göre Birliğin yeni Kurulları şu şekilde oluştu^55)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Orhan Sefercioğlu
Mazhar Levendoğlu
Adnan Şatıroğlu
Turgut Erdem
Halil Kırcalı
Hakkı Aydınoğlu
Cemal Seber (Cemal Süreya)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Kemal Tarsuslugil 
Hayri Demiroğlu 
Doğan Ulusoy

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Hadi Sezer 
Vasfi Er 
Alpaslan Kayan
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Sadullah Aygün 
Öztin Akgüç

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri

Azmi Seyhan 
Bedri Gürsoy 
Feriha Sanerk 
Fehmi Gürpınar 
Namık Erverdi

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Ali Çankaya 
Doğan Ulusoy 
Semih Beşkardeş

Yönetim Kurulu kendi içinde yaptığı görev dağılımını 
da şu şekilde belirledi:*56)

Orhan Sefercioğlu Başkan
Mazhar Levendoğlu Başkan Vekili
Adnan Şatıroğlu Genel Sekreter
Halil Kırcalı Sayman
Turgut Erdem Üye
Hakkı Aydınoğlu Üye 
Cemal Seber (Cemal Süreya) Üye

Yönetim Kurulu'nun göreve başlamasından kısa bir 
süre sonra 2 Mart 1960 tarihinde Başkan Orhan Se
fercioğlu işlerinin yoğunluğu nedeniyle kurul üyeliğinden
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istifa etti. Sefercioğlu bir süredir toplantılara da ka
tılmıyordu.

Sefercioğlu'nun istifası Yönetim Kurulu içinde yeni bir 
görev dağılımını zorunlu kıldı. Yerine ilk yedek üye olan 
Kemal Tarsuslugil Yönetim Kurulu'na girdi. 4 Mart 1960 
günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısına en kıdemli üye 
sıfatı ile Halil Kırcalı başkanlık etti. Yapılan gizli oylama 
sonucunda bir üyenin çekimser kalmasıyla Mazhar Le- 
vendoğlu Başkanlığa, Kemal Tarsuslugil de Başkan Ve
killiğine seçildiler.

Yönetim Kurulu bu dönemde geçmiş dönemlere kar
şılık daha yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Özel
likle, Cemal Seber (Cemal Süreya)'in kültür kolu baş
kanlığını yürütmesi, Birlik’in kültürel etkinliklerinde bir 
canlanmanın ortaya çıkmasına neden oldu.

Yönetim Kurulu bu dönemde son toplantısını 12 Mayıs
1960 günü yaptı. Bu toplantının ardından 27 Mayıs İh- 
tilali'nin gelmesi Birlik çalışmalarının durmasına neden ol
du. Karar defterine Başkan Levendoğlu ve üye Halil Kır- 
calı tarafından tarihsiz olarak yazılan bir kararda şu 
ifadelere yer verildi:

"Nisan ayının son iki haftasında ve Mayıs ayı baş
larında memleketin genel durumu ve bilhassa örfi idare 
yasakları dolayısıyle Yönetim Kurulu normal toplantıları 
yapılamamakla beraber zaruri ve acele işler için şifahi ka
rarlar alınarak Birlik’in hizmet ve gayelerinin aksamaması 
sağlanmıştır."*57)

Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı'nın, subay kişilerin 
herhangi bir dernekte görev alamayacakları yönündeki 
kararı gereğince, o sırada yedek subay olan Yönetim Ku
rulu üyeleri Turgut Erdem, Cemal Seber ve Hakkı Ay- 
dınoğlu bu görevlerinden çekildiler. Onların yerlerine ye
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dek üyeler Hayrl Demlroğlu ve Doğan Ulusoy Yönetim 
Kurulu'na girdiler. Başka bir yedek üye bulunmadığından 
da kurul altı kişiden oluştu.

Karar defterinde yer alan aynı karara göre Genel Ku
rulun toplantıya çağırılması öngörüldü. Bu karar defterde 
şu şekilde yer aldı:

"a) Kurula katıldığından beri Başkan Vekili Kemal Tar- 
suslugil'in hiçbir toplantıya katılmaması,

b) Doğan Ulusoy'un yurtdışına seyahati,

c) Hayri Demiroğlu'nun toplantılara katılmayarak sözle 
çekildiğini ifade etmesi,

d) Adnan Şatıroğlu'nun askerlik görevinin gelmesi,

e)Yedinci üyeliğin münhal bulunması nedenleriyle Yö
netim Kurulu'nun Başkan Mazhar Levendoğlu ve üye Ha
lil Kırcalı'dan ibaret iki kişi olarak kalması Birlik Ana- 
tüzüğünün 11. maddesindeki “ Yönetim Kurulu Birliğin 
asli üyelerinden Genel Kurul tarafından seçilecek 7 ki
şiden teşekkül eder" hükmüne aykırı görünmekle be
raber, ayrıca bu durumda çoğunluk sağlanması mümkün 
görünmemekte olduğundan Tüzüğün zikri geçen maddesi 
ile 9. maddesi hükmü uyarınca Genel Kurulun 24 Tem
muz 1960 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına 
karar verildi."*58)

1960 Olağanüstü Genel Kurulu

Bu karardan sonra Birlik çalışmaları resmen durmuş 
oldu. Ancak lokal hizmetleri aksamadan devam etti. Birlik 
karar defterinde Olağanüstü Genel Kurul'a kadar başka 
hiçbir karar yer almadı. Mülkiyeliler Birliği'nin Olağanüstü 
Genel Kurulu 24 Temmuz 1960 tarihinde toplandı. Bu 
toplantının tutanaklarının Birlik arşivimizde yer almaması
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nedeniyle toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgiler edinilemedi. 
Ancak karar defterinden anlaşıldığına göre yeni Yönetim 
Kurulu şu şekilde oluştu:*59)

Semih Beşkardeş Başkan 
Halil Kırcalı Başkan Vekili
Hakkı Aydınoğlu Genel Sekreter 
Cafer Canlı Sayman
Sadullah Aygün Üye 
Cemal Seber Üye
İhya Başara Üye

Yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bugüne 
kadar yaşananların dışında önemli bir gelişme oldu. Top
lantıda üyeler Başkan Mazhar Levendoğlu'nu akçalı ko
nularda ibra etmediler. Bu sorun daha sonraki yönetim top
lantılarında da devam etti. Yönetim Kurulu bu konuyu 
araştırmak ve sonuçlandırmak üzere bir komisyon kurdu. 
Bu komisyonda Cafer Canlı, Cemal Seber, İhya Başara ve 
Sadullah Aygün yer aldılar. Komisyon yaptığı çalışmalar 
sonunda eski Başkan Levendoğlu'nun zimmetinde 
3709.94 lira bulunduğunu tesbit etti. Yönetim Kurulu Le- 
vendoğlu'dan bu konuda açıklama yapması için çağrıda 
bulundu. Ancak yapılan birçok çağrıya rağmen Levend^ğlu 
hiçbirine yanıt vermedi. Yönetim Kurulu konuyu Genel Ku
rulda üyelerin bilgisine sunmaya karar verdi.

Yönetim Kurulu bu çalışmaların ardından 7 Ocak 1961 
günü yaptığı toplantıda olağan Genel Kurulun toplanması 
kararı aldı.

1961 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 12 Şubat 1961 günü 
toplandı. Bu toplantının da tutanaklarının Birlik ar

56



şivimizde bulunmaması nedeniyle toplantı hakkında ay
rıntılı bilgiler edinilemedi. Karar defterine göre yeni Yö
netim Kurulu şu şekilde oluştu:*60)

Semih Beşkardeş Başkan
Halil Kırcalı 
İhya Başara 
Cafer Canlı 
Kemal Palaoğlu 
Ömer Kaya

Başkan Vekili
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, karar defterinden 
anlaşıldığına göre altı kişiden oluştu. Bu durum Birliğin 
27 Mayıs'tan sonra tekrar sahipsiz kaldığının en önemli 
göstergesidir. Ayrıca bu dönemde Birlik faaliyeti olarak 
kayda değer hiçbir çalışma olmadı. Yönetim bütün ener
jisini Birlik’i ayakta tutmak için harcadı. En önemli sorunu 
da üyelerin Birlik’e olan borçlan oluşturuyordu. Yönetim 
borçların tahsili için kararlar aldı, yargı yoluna başvurdu. 
Ancak başarılı olamadı.

Yönetim Kurulu 4 Ağustos 1961 günü Halil Kırcalı’nın 
başkanlığında toplandı. Toplantıya Denetim Kurulu Baş
kanı Alpaslan Kayan'da katıldı. Kurulun bu toplantıda al
dığı kararda şöyle denildi:

"İdare Heyeti'nde bulunan bazı üyelerin yurtiçi ve yurt
dışı görevlerle Ankara'dan ayrılmış olmaları sebebiyle, 
İdare Heyeti tam randımanlı çalışamadığından ve ge
lecekte nisab temini hususunda da zor duruma dü
şeceğinden, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağ
rılmasına"*61)

Ayrıca aynı kararda sayman Cafer Canlı'nın Ankara 
dışı bir göreve gitmesi nedeniyle Yönetimden ayrıldığı ve
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bütün hesapların yeni sayman Ertuğrul Baydar'a dev
redildiği ifade edildi.

Bu kararın altında, ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olarak 
Enver Zorlu'nun da imzası bulunuyordu. Baydar ve Zor- 
lu'nun ayrılanların yerine yedek üye olarak Yönetime gir
dikleri söz konusu olduğuna göre, Yönetimin başlangıçta 
neden altı kişiden oluştuğu sorusu cevapsız kalmaktadır. 
Bu konuda bilgi edinilememiştir.

1961 Olağanüstü Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Olağanüstü Genel Kurulu 3 Eylül
1961 günü Birlik lokalinde toplandı. Toplantı tu
tanaklarının Birlik arşivinde bulunmaması nedeniyle top
lantı hakkında ayrıntılı bilgiler edinilemedi. Ancak karar 
defterine göre yeni kurullar şu şekilde oluştu:*62)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Alpaslan Kayan 
Gürbüz Atabek 
Metin Sirman 
Oktay Uslu 
Ertuğrul Baydar 
Metin Karaca 
Şevket Doğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Sırrı Kırcaiı 
İbrahim Dicleli 
Şerafettin Kaya
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Fevzi Akkan 
Doğan Ulusoy 
Hadi Sezer

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Bulut Göle 
Kemal Togay

Haysiyet Divanı

Azmi Seyhan 
Naci Çerezci 
Fehmi Gürpınar 
İsmail Türk 
A.Süreyya Özgül

Bu Genel Kurulda Yönetim Kurulu'na, oy sırasına göre 
2. olarak seçilen Halil Kırcalı ve 6. olarak seçilen Turan 
Işıkveren bu görevleri kabul etmeyerek çekildiklerini 
açıkladılar. Bunun üzerine daha az oy alan ve ancak ye
dek listede yer alabilecek olan Metin Karaca ve Şevket 
Doğan Yönetime girdiler.

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını 
şu şekilde belirledi:*63)

Alpaslan Kayan 
Gürbüz Atabek 
Metin Sirman 
Oktay Uslu 
Ertuğrul Baydar 
Metin Karaca 
Şevket Doğan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Başkan
Başkan Vekili
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
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Yönetimin oluşmasından kısa bir süre sonra üye
lerden Ertuğrul Baydar istifa etti. Yerine ilk yedek üye 
olan Sırrı Kırcalı davet edildi.

Bu dönemde de yapılan çalışmalar Birliği ayakta tut
maya, lokalin açık kalmasını sağlamaya yönelik oldu. 
Üyelerin borçları konusu Yönetimi en çok uğraştıran ko
nuların başında gelmeye devam etti.

Olağanüstü Genel Kurul sonucunda işbaşına gelen 
yönetim altı aylık kısa bir çalışma döneminin ardından 
olağan Genel Kurul kararı aldı.

1962 Genel Kurulu

Birlik Genel Kurulu 4 Şubat 1962 Pazar günü lokalde 
toplanarak çalışmalarına başladı. Açık oyla yapılan seçim 
sonucunda Divan Başkanlığı'na İlhami Atasagun, Başkan 
Vekilliğine Turgut Erdem, yazmanlığa da Altay Kancaal 
seçildiler.

Birlik Başkanı Alpaslan Kayan'ın çalışma raporunu, 
Sayman Oktay Uslu'nun da mali raporu okumasının ar
dından Denetçi Doğan Ulusoy kürsüye gelerek Denetçiler 
raporunu okudu. Ulusoy raporda Yönetim Kurulu'nun gö
reve geldiğinden bu yana lokali hizmete açmaktan başka 
herhangi bir faaliyeti olmadığını, kültürel faaliyetlere yer 
verilmediğini, alacakların tasfiyesi yönünde çalışma ya
pılmadığını belirtti.

Üyeler arasından söz alan Şükrü Esirci, bugüne kadar 
bulunduğu Genel Kurul toplantılarında yönetimlerin tam 
olarak katıldığını görmediğini, bu Genel Kurulda yö
netimin tam olarak bulunmasından memnun olduğunu 
söyledi. Daha sonra Seyhan Beşkök, Turgut Erdem ve 
Doğan Ulusoy söz alarak çeşitli dileklerde bulundular.
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Gündem gereği seçimlere geçildi. Yapılan seçimler 
sonucunda yeni kurullar şu şekilde oluştu:*64)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Oktay Uslu 29 oy
Alpaslan Kayan 25"
Metin Sirman 22 "
Sırrı Kırcalı 22 "
Metin Karaca 13 "
Erdoğan Kamber 13 "
Doğan İllez 12 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Doğan Ulusoy 21 oy
Halil Kırcalı 18 "
Fevzi Akkan 18 "

Haysiyet Divanı

Niyazi Bicioğlu 14 oy
İlhami Atasagun 13"
ismet Topaç 12 "
Turgut Erdem 11 "
Seyhan Beşkök 7 "

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim ırulu ilk top
lantısını aynı gün yaparak görev dağılımını belirledi. Bu
na göre kurul şu şekilde oluştu:*65)

Alpaslan Kayan Başkan
Sırrı Kırcalı Başkan Vekili
Erdoğan Kamber Genel Sekreter
Oktay Uslu Sayman
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Metin Sirman Üye
Metin Karaca Üye
Doğan ¡liez Üye

Yönetim Kurulu görevde tam bir yıl süre ile bulundu. 
Bu dönem içinde toplam on karar aldı. Ancak, geçmiş dö
nemlerde olduğu gibi bu dönemde de Birliği atağa kal
dıracak, yeni gelişmelere olanak sağlayacak çalışmalar 
yapılamadı. Yıllardan beri sürdürülen rutin çalışmalar de
vam etti. Birliğin içinde bulunduğu sıkıntılarda herhangi 
bir azalma meydana gelmedi.

Yönetim Kurulu 20 Ocak 1963 tarihinde yaptığı top
lantıda Genel Kurul'un 4 Şubat 1963 günü yapılması ka
rarı aldı.
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Mülkiyeliler Birliği'nin yedinci Genel Başkanı Semih Beşkardeş



Adakale Sokak'ta bulunan bu bina Birlik'in kiraladığı son bina oldu.



Mülkiyeliler Birliği'nin sekizinci Genel Başkanı Orhan Sefercioğlu





Mülkiyeliler Birliği'nin onbirinci Genel Başkanı Alparslan Kayan





NOTLAR

( 1) Mücellidoğlu Ali Çankaya; Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler; 

Ankara 1968-1969; Cilt II.

( 2) Cemiyet Tüzüğünün tamamı Ali Çankaya’nın aynı eserinde 

yer almıştır.

( 3) Mülkiye Mecmuası uzun süre eski Türkçe yayımlandıktan son

ra kapanmış, daha sonra “Mülkiye Mektebi Talebe Cemiyeti" 
tarafından 1931 yılında tekrar yayımlanmaya başlamıştır. Der- 
gi’nin Sorumlu Müdürlüğünü Birlik'in de ilk Başkanı olan Ha
şan Şükrü Adal yapmıştır.

( 4) Ziya Eralp; “4 Aralık’tan Sesleniş”; Mülkiye 129. Yıl; Mül
kiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Yay.; Aralık 1988; İstanbul; s. 
30-33.

( 5) Eralp; aynı makale.

( 6) Kurucular o günlerde sık sık Maliye Bakanlığı'nın arka bah
çesinde bulunan havuzun başında toplanarak Dernek kurma 
düşüncesini tartışırlardı.

( 7) Eralp; aynı makale.

( 8) Eralp; aynı makale.

( 9) Eralp; aynı makale.

(10) Z. Eralp ile Haziran 1996 tarihinde Mülkiyeliler Birliği'nde ya
pılan görüşme. Bu görüşmeden çok kısa bir süre sonra sayın 
Eralp vefat etmiştir.

(11) Ziya Eralp’in konuşmasının tam metni Ali Çankaya'nın ki
tabında yer almaktadır.

(12) 4 Ocak 1947 tarihli Genel Kurul tutanakları.

(13) Karar Defteri.

(14) Çetinkaya’ya ait bu bina uzun yıllar Anafartalar Oteli olarak 
kullanılmıştır. Bina şu anda boş ve harap bir biçimdedir.
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20 Aralık 1947 tarihli Genel kurul tutanakları.

Karar Defteri.

Bu bina yıkılmıştır ve yerinde İnal işhanı bulunmaktadır.

Karar Defterinde 26.2:1949 tarihinde yapılacağı belirtilen Ge 
nel Kurul hakkında hiçbir kayda rastlanamamıştır.

25 Aralık 1948 tarihli Genel Kurul tutanakları.

Karar Defteri.

Karar Defteri.

Karar Defteri.

14 Ekim 1950 tarihli Olağanüstü Genel Kurul tutanakları. 

Karar Defteri.

Şimdiki adıyla Ziya Gökalp Caddesi olan Kazım Özalp Cad 
desi’ndeki bu bina halen yerindedir.

Karar Defteri.

Karar Defteri.

Karar Defteri.

19 Ocak 1952 tarihli Genel Kurul tutanakları.

Karar Defteri.

25 Ocak 1953 tarihli Genel Kurul tutanakları.

Bayındır Sokak ile Sakarya Caddesi’nin kesiştiği noktada bu 
lunan bu binanın yerinde bugün Kardeşoğlu işhanı bu 
lunmaktadır.

15 Ağustos 1953 tarihli Olağanüstü Genel Kurul tutanakları. 

Karar Defteri.

31 Ocak 1954 tarihli Genel Kurul tutanakları.

Karar Defteri.

64



(37) Karar Defteri.

(38) Karar Defteri.

(39) Karar Defteri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşivi.

(40) Karar Defteri.

(41) Karar Defteri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşivi.

(42) Karar Defteri.

(43) 27 Ocak 1957 tarihli Genel Kurul tutanakları.

(44) Karar Defteri.

(45) 2 Mart 1959 tarihli Genel Kurul tutanakları.

(46) Karar Defteri.

(47) Karar Defteri.

(48) 4 Mayıs 1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul tutanakları.

(49) 1 Şubat 1959 tarihli Genel Kurul tutanakları.

(50) Karar Defteri.

(51) Adakale Sokaktaki bu bina yıkılmıştır, yerinde Eroğlu apart
manı bulunmaktadır.

(52) Karar Defteri.

(53) Karar Defteri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşivi.

(54) Karar Defteri.

(55) Karar Defteri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü arşivi.

(56) Karar Defteri.

(57) Karar Defteri.

(58) Karar Defteri.

(59) Karar Defteri.

(60) Karar Defteri.
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(61) Karar Defteri.

(62) Karar Defteri.

(63) Karar Defteri.

(64) 4 Şubat 1962 tarihli Genel Kurul tutanakları.

(65) Karar Defteri.
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II

1963 - 1980 Dönemi

Atılım Yılları

Kuruluşunun üzerinden yaklaşık ondört yıl geçmiş ol
masına rağmen Mülkiyeliler Birliği, buraya kadar an
latıldığı üzere, kendinden beklenen atılımı bir türlü ger
çekleştiremedi. Daha çok Ankara'da yaşayan bazı üye
lerin devam ettiği bir lokal görünümünden kurtulamadı. 
Ankara dışındaki üyeleriyle ve diğer Mülkiyeliler ile he
men hemen hiçbir ilişkisi olamadı. Örneğin, hala kiralık bi
nalarda oturuluyor, ödenemeyen faturalar nedeniyle te
lefon sık sık kesiliyordu. Lokal binasının kirasının öden
mesi dahi çoğu zamanlar sorun oluyordu. Bunların dı
şında, Birlik'te uzun yıllar yönetim istikrarı da sağ
lanamadı. Sık sık yapılan olağanüstü genel kurullar Bir- 
lik'in zaaf içinde olduğunun en önemli göstergeleri oldu. 
Yönetim Kuruluna seçilenlerin ilgisizliği bir çok genel ku
rulda dile getirildi. Bazı yöneticiler genel kurullara dahi ka
tılmadılar. Kısacası, Mülkiyeliler Birliği geçen bu dö
nemde kurumsallaşamadı ve kendinden beklenenlere ce
vap veremeyen bir konumda oldu.

Birlik'in içinde bulunduğu bu olumsuz koşullardan ra
hatsız olan bazı üyeler çareler ve çıkış yolları aramaya 
başladılar.Bunların arasında taşra görevlerinden An
kara'ya yeni dönen ve birçoğu 1949 mezunu olan Mül
kiyeliler de vardı. Birlik'i atağa kaldırmak ve kendi bi
nasına sahip olan, tüm Mülkiyelilerin gurur duyacağı bir 
dernek haline getirmek istiyorlardı.

1949 mezunu Ayhan Açıkalın, Birlik'in içinde bu
lunduğu bu durumun aşılması gerektiğini düşünerek, ar
kadaşlarına Mülkiyeliler Birliği'nin yönetimine gelmeyi
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önerdi. Bu teklif uygun görüldü. Bu ekipte, Açıkalın'ın dı
şında, Sırrı Kırcalı, Hadi Sezer,Fikret Akiş, Fatin Tayşi ve 
Ertuğrul Baydar yer alıyordu. Bu ekipten Açıkalın ve Akiş 
dışındakiler daha önceki yönetimlerde çeşitli düzeylerde 
görev almış, Birlik ile ilişkileri uzun zamandır devam eden 
kişilerdi. Sırrı Kırcalı ise bir önceki yönetimde Başkan Ve
kili olarak görev yapıyordu.

Ayhan Açıkalın o günleri şöyle anlatıyor:

"1956 yılı ortalarında taşra görevinden dönerek An
kara'ya geldik. Birlik ile ilgimiz o dönemlerde başladı. O 
tarihte Bayındır sokaktaki pembe binada olan lokale ara 
sıra giderdim. Birlik, mezunların bekar olanları ve gece 
yaşamayı sevenlere hitap eden bir durumdaydı. Ankara 
dışındakilerle hiçbir bağlantı yoktu. Halbuki mesleğe dö
nük yararlı çalışmalar yapılabilirdi. Biz arkadaşlarla yö
netime gelip Birlik'i canlandırmayı düşündük. Mesleki ça
lışmalara, sosyal faaliyetlere başlamak, bina almak gibi 
düşüncelerimiz vardı. Hepimiz 1949 mezunu idik. Sadece 
1940 mezunu Fikret Akiş vardı. Maliye Bakanlığı'nda Fik
ret ağabeyi ziyaret edip öneriyi götürdük. O'da kabul et- 
ti."(1)

1963 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği'nin Genel Kurulu 3 Şubat 1963 günü 
Birlik Merkezi'nde toplandı. Az sayıda katılımlı, basit der
nek usulüne göre yapılan toplantıda Divan Başkanlığı'na 
Semih Beşkardeş, yazmanlıklara da Fatin Tayşi ve Nüz- 
het Erman seçildiler. Yönetim ve Denetim kurullarının ra
porlarının okunması ve ibra edilmesinden sonra se
çimlere geçildi. Seçimlerde 36 oy kullanıldı. Yapılan sa
yım sonucunda yeni kurullar şu şekilde o luştu:^
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Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Celal Kayacan 35 oy

Sırrı Kırcalı 30 "

Semih Beşkardeş 29 "
Ayhan Açıkalın 28 11
Ertuğrul Baydar 28 "
Hadi Sezer 23 "
Fatin Tayşi 23 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Gürbüz Atabek 15 oy
İsmail Dokuzoğlu 2 "
Kemal Palaoğlu 2 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Doğan Ulusoy 32 oy
Kamil Erdeha 23 "
Sabahattin Özkök 20 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Cihat Alpan 2 oy

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri

Niyazi Bicioğlu 26 oy
İlhami Atasagun 17 "
İbrahim Dicleli 9 ■
Metin Karaca 9 "
Turgut Erdem 7 •'



Şevket Bilgin 3 oy
İsmail Dokuzoğlu 2 "

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top
lantısını 5 Şubat 1963 günü yaptı. Bu toplantıda yapılan 
görev bölümünde Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi.(3)

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Sırrı Kıcalı 
Ayhan Açıkalın 
Fatin Tayşi 
Ertuğrul Baydar 
Semih Beşkardeş 
Hadi Sezer 
Celal Kayacan

Başkan
Başkan Vekili
Genel Sekreter
Muhasip
Üye
Üye
Üye

(4 oyla) 
(5 oyla) 
(4 oyla) 
(6 oyla)

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıdan sonra Birlik'e 
yeni bir çehre vermek ve çalışmaları belirli bir düzene 
koymak için yoğun bir çaba içine girdi. Açıkalın'ın an
lattıklarına göre Yönetim Kurulu kısa ve uzun vadeli ol
mak üzere bir çalışma programı hazırladı. Buna göre kısa 
vadede hedefler, lokali kaliteli ve yararlı bir hale getirmek, 
mesleki ve sosyal çalışmalar planlamak, uzun vadede ise 
Birlik'e işlevsel bir bina kazandırmak olarak planlandı.

Yönetim Kurulu'nun bir yıllık çalışma döneminde aldığı 
bazı önemli kararlar şöyleydi:*4)

- 4 Şubat 1963 tarih ve 2 sayılı kararla, " Yönetim Ku
rulu üyeliğinden istifa eden Semih Beşkardeş'in istifasının 
kabulü ve yerine yedek üye Gürbüz Atabek'in ça
ğırılması.'"(5>
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-1 Nisan 1963 tarih ve 8 sayılı kararla," Bir vazife ne
deniyle İstanbul’a giderek ayrılmak zorunda kalan Hadi 
Sezer'in istifasının kabulü ve yerine yedek üye İsmail Do- 
kuzoğlu'nun çağırılması."

- 1 Mayıs 1963 tarih ve 10 sayılı kararla, " Memleketin 
mali, idari ve siyasi hayatında çeşitli kademelerde rol alıp, 
bütün memlekete yayılmış ve kalkınmamızda bilfiil rol al
mış geniş bir kitlenin temsilcisi olan Birlik'imizin umumi 
menfaate hadim cemiyetlerden sayılması hususunda ge
rekli teşebbüste bulunulması."

- 1 Mayıs 1963 tarih ve 10 sayılı kararla, " Bir lokal bi
nasına sahip olunması için gelir temin etmek üzere pi
yango tertib edilmesi."

- 22 Mayıs 1963 tarih ve 12 sayılı kararla, " Yönetim 
Kurulu üyesi Gürbüz Atabek'in mazeretine binaen istifa 
ettiğinden istifasının kabulüne ve yerine yedek üye Kemal 
Palaoğlu'nun çağırılması."

1963 Olağanüstü Genel Kurulu

Bu arada bazı önemli konuların görüşülmesi amacıyla 
Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 9 Haziran 1963 günü ola
ğanüstü olarak toplandı. Genel Kurulun Divan Baş- 
kanlığı'na Cahit Sonbay, katipliklere de İnal Batu ve Öz- 
can Erdoğan seçildiler.

Bu Olağanüstü Genel Kurul'da üç konu görüşülerek 
karara bağlandı. Bunlardan birincisi kamu yararına der
nek statüsü ile ilgiliydi. Bu çalışma için Genel Kurul oy
birliği ile Yönetim Kurulu’na yetki verdi.

Diğer bir karar ile Yönetim Kurulu'nun boşalan yedek 
üyelikleri için seçim yapılmasıydı. Yapılan seçimler so
nucunda Mehmet Şahin, Ali Tombak ve inal Batu oybirliği 
ile yedek üyeliklere seçildiler.
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Alınan diğer karar ise çeşitli üyelerin Birliğe olan borç
larının tahsili ile ilgiliydi.

- 7 Ekim 1963 tarih ve 18 sayılı kararla " Avrupa'ya git
mesi nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden 
Ertuğrul Baydar'ın istifasının kabulüne ve yerine yedek 
üye Mehmet Şahin'in çağırılması",

- 29 Kasım 1963 tarih ve 23 sayılı kararla " 4 Aralık
1963 günü Balin Otel'de mezunların iştirakiyle yemekli ve 
müzikli bir toplantı tertip edilmesi."

Bu kararlardan hiç kuşkusuz en önemlisi, bina alımı 
için düzenlenmesine karar verilen eşya piyangosudur. Bu 
karar ile bugünkü Mülkiyeliler Birliği'nin de temelini oluş
turan bir adım atılmasına karar verilmiş oldu. Bugünkü bi
naların olmaması durumunda belki de Mülkiyeliler Birliği 
bu büyüklüğüne ve önemine asla kavuşamayacaktı .

Eşya piyangosunun düzenlenmesi ve biletlerin satışı, 
o dönemdeki yöneticilerin büyük özverisi ile gerçekleşti. 
Ankara dışındaki üyelerin ayaklarına kadar gidilerek çok 
fazla miktarda bilet satışı gerçekleştirildi. Açıkalın bu sü
reci şöyle anlatıyor:

"Piyango düzenlediğimizde çok sıkıntılı günler ge
çirdik. Bunun en önemli nedeni Birlik’i ve bizi insanların 
pek bilmemesiydi. Bizzat herkese giderek bize güven 
duymalarını sağladık. Mülki idare amirlerinden ve Mül
kiyeli genel müdürlerden çok yardım gördük. Diğer kent
lerde mülki amirler sayesinde çok sayıda bilet sattık. Yö
netim Kurulu olarak çok çalıştık çünkü, bina alimim mut
laka gerçekleştirmeliydik. Birlik’in kalıcı olması, ku
rumsallaşması için bu şarttı."(7)

Bu dönemde alınan diğer bir önemli karar da Birlik’in
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"kamu yararına çalışan dernek" statüsüne kazandırılması 
için çalışmaların başlatılmasıdır. Bu statü ülkemizde yer 
alan çok sayıda dernek içinde ancak çok azına ve
rilmektedir ve bir çok hukuksal sorunun çözülmesinde ya
rarı olan bir statüdür. Açıkalın bu kararın gerekçelerini 
şöyle anlatmaktadır:

"Birlik’i daha ciddi bir havaya sokmak ve ça
lışmalarımızı destekleyici bir takım mali yardımlardan ya
rarlanmak amacıyla bu kararı aldık. Karar Danıştay Ge
nel Kurulu'nun olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu'nun ka
rarı ile çıktı. Böylece emlak vergisinden de muaf olduk. 
Ayrıca bütçe kanununa konulan özel bir hüküm sa
yesinde Maliye Bakanlığı'ndan da bir kaç kere cüzi yar
dımlar aldık. Bu statü her derneğe nasip olmaz, bu sa
yede kamu kuruluşları bazında da etkili bir konuma ka
vuşmuş olduk."(8)

Bu dönemde alınan önemli sayılabilecek diğer bir ka
rar da balo düzenlenmesine ilişkindir. Her yıl geleneksel 
olarak 4 Aralık günü yapılan Mülkiye Balosu ilk olarak bu 
dönemde düzenlendi. Daha önceki yıllarda dar kapsamlı 
bir biçimde mezunların kendi aralarında yaptıkları top
lantıların yerine, mezunların eşleri ile birlikte katıldıkları 
bu ilk baloya dönemin Başbakanı İsmet İnönü'de katıldı. 
İnönü'nün Birlik ile ilgisi her zaman devam etti. “İnönü Ka
rikatürleri Sergisi”nin açılması dolayısıyla Birlik'e yaptığı 
ziyarette düzenlenen şeref defterine, kendi el yazısı ile 
şunları yazdı:

"Mülkiyeliler Birliği'nin merkezini ziyaret ettim. Mem
nun oldum. Bir toplantılarına katılmak (davet edilmek) 
hakkım saklıdır.

İsmet İnönü 

23 Aralık 1966"<9>
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Bu çalışmaların ardından Mülkiyeliler Birliği Genel Ku
rulu 2 Şubat 1964 günü toplandı. Birlik lokalinde yapılan 
Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Fikret Akiş, ka
tipliklere de Cevat Vural ve Şeref Durugönül seçildiler. 
Yedi maddeden oluşan gündemin görüşülmesinin ar
dından Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı ve se
çimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda Mülkiyeliler 
Birliği'nin yeni kurulları şu şekilde oluştu:*10)

1994 Genel Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

İsmail Dokuzoğlu 36 oy

Ayhan Açıkalın 36 "

Cevat Vural 35 "
N.Fikret Akiş 35 "

Avni Uzun 34 "

Sırrı Kırcalı 33 ■

Neylan Teker 31 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Selahattin Aydemir 3 oy

Yıldırım Kuzum 1 ■

Dündar Karaşar 1 ■

Aslan Başarır 1 *

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Doğan Ulusoy 35 oy

Kamil Erdeha 29 "

Selahattin Özkök 24 ■
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Kemal Erdal 3 oy
Kemal Palaoğlu 1 "

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

Kemal Togay 27 oy

Cahit Sonbay 24"

Faruk Paykal 23"

Fuat Kıvanç 19"

İlhami Atasagun 12"

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Aslan Başarır 7 oy

Aykut Hokkacı 6 "

Raif Turgut 3 "

Selahattin Aydemir 3 11

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top
lantısını 2 Şubat 1964 günü yaptı. Bu toplantıda Yönetim 
Kurulu'nun görev dağılımı şu şekilde belirlendi:*11)

Sırrı Kırcalı Başkan

Ayhan Açıkalın 2.Başkan

İsmail Dokuzoğlu Genel Sekreter

N.Fikret Akiş Muhasip

Cevat Vural Üye

Neylan Teker Üye

Avni Uzun Üye

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
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İlk Binanın Alınışı

Yönetim Kurulu'nda birkaç ismin değişmesine rağmen, 
programın ve hedeflerin aynı olması, çalışmaların kaldığı 
yerden devam etmesini sağladı. Bu dönemde Kurulun bü
tün hedefi bina alimim gerçekleştirmekti. Bunun için ça
balar sürmekteydi. Öte yandan Birlik, mesleki ve sosyal 
faaliyetlerine devam ediyor, konferanslar aralıksız sü
rüyordu. Daha önce yapılan ancak sağlıklı sonuç ver
meyen üye yazımları geçersiz sayılarak tekrar üye ya
zımına başlandı.

Bu bir yıllık dönemde yapılan çalışmalar şöyleydi:*12)

- 7 Mayıs 1964 tarih ve 8 sayılı kararla "İzmir'de Bir
liğimizi temsil edecek bir temsilcilik açılması"

- 19 Haziran 1964 tarih ve 12 sayılı kararla "İn
giltere’ye gidip Mayıs ayından beri toplantılara katılmayan 
Avni Uzun’un müstafi sayılması, yerine yedek üyenin ça
ğırılması"

- 17 Temmuz 1964 tarih ve 14 sayılı kararla " Birlik tü
züğünde görülen eksiklikleri tamamlamak ve Şube te
sisine imkan vermek üzere sonbaharda bir olağanüstü 
Genel Kurul yapılması"

- 29 Kasım 1964 tarih ve 18 sayılı kararla " Mazereti 
nedeniyle istifa eden Cevat Vural'ın istifasının kabulü", 
"Yönetim Kurulu'nda bulunan boş üyelik için vaki daveti 
kabul eden Selahattin Aydemir'in asli üyeliğe geçirilmesi", 
"Kızılay mevkiinde, Konur ve Yüksel Caddesinin kesiştiği 
noktada, kapısı Konur Sokak üzerinde 1082 ada 26 par
selde kayıtlı 3 kat ve 1 çatı katlı Berker ailesine ait 406 
m2'lik arsa üzerindeki apartmanın (arsası ile beraber) 
235.000.- liradan satın alınması"
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Eşya Piyangosunun yapılmasının ardından, Birlik'e 
yaklaşık 250-300 bin lira kaldı. Açıkalın'ın anlattığına gö
re, bu paranın nasıl değerlendirileceği konusunda iki fark
lı görüş ortaya çıktı. Bunlardan birincisi mevcut bir bi
nanın alınması, İkincisi ise Kızılay civarında boş bir arsa 
alınarak üzerine bina yaptırılması şeklinde oldu. Bu 
amaçla Selanik Caddesinde bir arsa bulundu . Ancak bu 
konuda yapılan çeşitli tartışmalardan sonra Konur So
kaktaki binanın alımı yönünde karar verildi ve bina satın 
alındı.

Bina satın alındıktan sonra, ilk iş olarak, içinde oturan 
kiracılar çıkarıldı ve tadilat başladı. İçerde ve o dönemde 
oldukça küçük olan bahçede lokanta, girişin üstünde otur
ma salonu, en üst katta konferans ve oyun salonu şek
linde tadilat gerçekleştirildi. En üstte bulunan çatı katı ise 
misafirhane olarak düzenlendi. Daha sonra çatı katı yı
kılarak tam kat haline getirildi. Binanın alımı camiada bü
yük bir mutluluk ve heyecan yarattı ve mezunların Birlik’e 
ilgisini daha da arttırdı.

Bu karar bugünkü Mülkiyeliler Birliği'nin varlığı açı
sından son derece önemli oldu. Bugün Kızılay'ın or
tasında bir Birlik Merkezi'nin varlığının başlangıç noktası 
olarak Birlik’in tarihinde yer aldı.

Bu dönemde yapılan diğer bir çalışma da, yapılan tü
zük değişikliği ile, Birlik’e bağlı şubelerin açılmasına ola
nak tanınmasıdır. Bu değişikliği gerekli kılan en önemli 
neden , Mülkiyelilerin görevleri nedeniyle Ankara dışında, 
özellikle de İstanbul ve İzmir'de yoğunlaşmalarıdır.

18 Ekim 1964 tarihinde Birlik Merkezi'nde yapılan Ola
ğanüstü Genel Kurul ile tüzüğe 24. madde eklendi. Divan 
Başkanlığı'nı Cahit Sonbay, yazmanlıkları Şerafettin 
Türkmen ve Haşan N. Salioğlu'nun yaptığı toplantı so

77



nunda 7 bentten oluşan "Şube Kuruluşları" adı altında 24. 
maddenin tüzüğe eklenmesiyle şube kuruluşları olanaklı 
hale geldi.*13)

1965 Genel Kurulu

Yönetim Kurulu'nun bu çok önemli çalışmalarının ar
dından 31 Ocak 1965 tarihinde Olağan Genel Kurul top
landı.

Birlik’in yeni merkezinde yapılan Genel Kurul'da Divan 
Başkanlığı'na Cevat Vural, yazmanlıklara da Beycan Ta
vus ve Bahar Ayçin seçildiler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun başarılı çalışmaları 
ve özellikle de binanın alınması nedeniyle coşkulu bir ha
vada geçti. Katılanların tümünün Divana verdikleri bir 
önerge alkışlarla ve oybirliği ile kabul edildi. Önergede, 
"Yönetim Kurulu'nun bina tahsisi ve sair hususlarda gös
terdiği olağanüstü gayretlerin neticesi olarak Genel Ku
rulun takdir ve teşekkürlerinin yazılı olarak Yönetim Ku- 
rulu'na bildirilmesini Divan Başkanlığından talep et
mekteyiz." denildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından se
çimlere geçildi. Yapılan seçimler sonrasında Mülkiyeliler 
Birliği'nin yeni kurulları şu şekilde oluştu:*14)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Sırrı Kırcalı 36 oy
Ayhan Açıkalın 35 "
Beycan Tavus 21 11
Neylan Teker 19 "
Fikret Akiş 18 "
Yılmaz Ergenekon 18 "
Ertuğrul Baydar 18 "
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1963 yılında Genel Başkanlığa seçilen Sırrı Kırcalı



Mülkiyeliler Birliği tarafından Balin Otelde düzenlenen ve üyelerin ilk kez eşleri ile birlikte katıldıkları 4 Aralık balosu



Satınalınan ilk bina. Konur Sokak No: 1'de bulunan Berker Apartmanı





Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Selahattin Aydemir 17 oy
Fazıl Kafadar 15 "
Fatin Tayşi 12 "
Zühtü Yücelik 9 "
İsmail Dokuzoğlu 5 "
Ertan Ülgener 5 "
Neşe Kutlu 4 “

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Kamil Erdeha 27 oy
Doğan Ulusoy 25 "
Selahattin Özkök 20 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Cevat Vural 12 oy
Semih Beşkardeş; 3 "
Niyazi Bicioğlu 3 "
Recep Başpınar 3 ■

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri
Alpaslan Kayan 32 oy
Fehmi Gürpınar 23 "
Şeref Durugönül 19 "
Cahit Sonbay 17 "
Fuat Kıvanç

o
12 "

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Nihat Gönenç 11 oy
İhsan Kırca 10 "
İlhami Atasagun 8 "



Yeni Yönetim Kurul ilk toplantısını 31 Ocak 1965 ta
rihinde yaptı. Toplantıda görev dağılımı şu şekilde be
lirlendi:*15)

Sırrı Kırcalı

Ayhan Açıkalın

Yılmaz Ergenekon

Beycan Tavus

Neylan Teker

Fikret Akiş

Ertuğrul Baydar

Şubelerin Açılışı

Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile birlikte, Yö
netim Kurulu'na çok sayıda Şube açma başvurusu ya
pıldı. Birlik’te yapılan atılımlar, ülkenin birçok bölgesinde 
görevli Mülkiyelilerin de ilgisini çekmiş oldu. Üye sayısı kı
sa sürede arttı.

Yönetim Kurulu çeşitli tarihlerde verdiği kararlarla şu 
şubelerin açılmasına onay verdi:

İstanbul Şubesi

Kurucular: Haşan Tongaloğlu, Erdoğan Aliveren, Hay
dar Çayıroğlu, Kadir Öztürk, Celal Tüfekçi, Muammer Kö- 
sebay ve Nejat Akyüz.

Bursa Şubesi

Kurucular: Şebip Karamollaoğlu, Alaattin Yıldız, Nijat 
Üçerler ve Turgut Sunmaz.

Başkan 

2. Başkan 

Genel Sekreter 

Muhasip 

Üye 

Üye 

Üye
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İzmir Şubesi

Kurucular: Zekeriya Çelikbilekli, Muzaffer Köker, Dün
dar Soyer, Hakkı Gürün ve Artan Hamamcı

Adana Şubesi

Kurucular: Şarık Şener, Mukadder Öztekin, Ali Raci 
Tanrıverdi, Zekeriya Turgay, Rıfat Kalyoncuoğlu ve Yücel 
Çelik.

Eskişehir Şubesi

Kurucular: Mehmet Berberoğlu, Hayrettin Üstünoğlu 
ve Niyazi Oral.

Bu dönemde Yönetim Kurulu'nun yerine getirdiği diğer 
çalışmalar ise şunlardı:*16)

- 6 Nisan 1965 tarih ve 9 sayılı kararla " Üç ayda bir 
yayınlanmak üzere Mülkiyeliler Birliği Dergisi adını ta
şıyan bir derginin çıkarılması” , "Her yıl 4 Aralıkta neticesi 
ilan edilmek üzere Mülkiye Ödülü tesisi"

- 1 Temmuz 1965 tarih ve 16 sayılı kararla " Başkan 
Sırrı Kırcalı'nın Yönetim Kurulu ve Başkanlık görevinden 
istifasının kabulü ve yerine yedek üye Selahattin Ay- 
demir'in asil üyeliğe geçmesi"

- 25 Eylül 1965 tarih ve 26 sayılı kararla " Mülkiye, İk
tisat ve Yüksek Ticaret Mezunları Cemiyetlerinin men
suplarının müşterek menfaatlerini bir icra konseyi ta
rafından birlikte takibi için yapılan çalışmalara ka- 
tılınması"*17)

- 3 Ekim 1965 tarih ve 28 sayılı kararla " Yönetim Ku
rulu üyeliğinden istifa eden Selahattin Aydemir'in is
tifasının kabulü ve yerine yedek üye Fazıl Kafadar'ın asil 
üyeliğe geçmesi."
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- 6 Ocak 1966 tarih ve 40 sayılı kararla " Dergi Yayın 
Kurulu’nun Ayhan Açıkalın, Neylan Teker, Yılmaz Er- 
genekon, Ertuğrul Baydar, Muzaffer Uyguner, Nihat Aşar, 
Yahya Benekay, Zühtü Yücelik ve Necati İtez'den oluş
ması."

Başkan Sırrı Kırcalı o dönemde Danıştay'daki gö
revinin yoğunluğu nedeniyle Birlik'e fazla zaman ayı
ramadığı gerekçesiyle istifa etti. Bu istifa, Yönetim Ku- 
rulu'nun yeniden yapılanmasını zorunlu kıldı. Başkanlığa 
Ayhan Açıkalın getirildi. Böylece Mülkiyeliler Birliği'nin en 
uzun süre Başkanlığını yapacak olan Açıkalın dönemi 
başlamış oldu.

Bu değişiklikle 2. Başkanlık görevine Yılmaz Er- 
genekon, Genel Sekreterliğe de Ertuğrul Baydar getirildi. 
Boş üyelik için ise, ilk yedek üye olan Selahattin Aydemir 
asli üyeliğe kabul edildi. Ancak Aydemir bir süre sonra bu 
görevinden istifa etti.

Mülkiyeliler Birliği Dergisi ve Mülkiye Ödülü

Yönetim Kurulu'nun bu çalışma döneminde aldığı en 
önemli kararlardan biri de Mülkiyeliler Birliği Dergisi'nin 
yayına başlamasıdır. Üyelerle haberleşme amacını gü
den Dergi, Mülkiyelileri ilgilendiren yazı ve haberler, ata
ma ve ölüm haberleri ile çeşitli sosyal ve kültürel et
kinlikleri duyuran bir içerikte hazırlandı. Bugün ilk ama
cından biraz daha farklı olarak yayımına devam edilen 
Mülkiyeliler Birliği Dergisi bu kitap kapsamında ayrıca ele 
alınacağından burada ayrıntıya girilmedi.

Diğer bir önemli karar da, her yıl verilmek üzere bir 
Mülkiye Ödülünün konulmasıdır.

Çeşitli mesleki ve ülke sorunlarının işlenmesi ve dü
şünürleri bu yönde araştırmaya yönlendirmek amacıyla
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oluşturulan bu ödülün konusu 1966 yılında "Kalkınma 
Planı ve İdareci" olarak belirlendi. Ödül miktarları, bi
rinciye 2000, İkinciye 1000 ve üçüncüye 500 lira olarak 
saptandı. Seçiciler Kurulu ise şu şekilde oluşturuldu:

Küçük Seçme Kurulu: Ayhan Açıkalın, Muzaffer Uy- 
guner, Sırrı Kırcalı, Doç.Dr.Yılmaz Ergenekon ve Nihat 
Aşar.

Son Seçme Kurulu: Sait Koksal, Prof.Aziz Köklü, 
Doç.Dr.Arif Payaslıoğlu, Doç.Dr.Ruşen Keleş, Metin Di- 
rimtekin ve Ömer Faruk Erdem.

Seçiciler Kurulu, yarışmaya katılan eserler arasında 
birinci ve ikinciliğe değer eser bulamadı. Üçüncülüğe 
Çamlıhemşin Kaymakamı Zihni Erol Gürsoy'un çalışması 
değer bulundu. Ayrıca Son Seçme Kurulu'nun önerisi ile 
Yönetim Kurulu Bahaddin Güney'e de bir mansiyon ve
rilmesini kararlaştırdı.

1966 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu bu çalışma dö
neminin ardından Olağan Genel Kurul kararı aldı. Genel 
Kurul 6 Şubat 1966 günü Birlik Merkezi'nde toplandı. 
Toplantıda Divan Başkanlığı'na Sırrı Kırcalı, yaz
manlıklara Nurettin Bilgiçer ve Şinasi Göktürk seçildiler.

Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması 
üzerine gündemin diğer maddeleri ile ilgili görüşmeler ya
pıldı. Tüzüğün 10. maddesi gereği, katılanların önerisiyle 
Birlik’e önemli hizmetleri geçmiş olan Sırrı Kırcalı'ya bir 
yıl süre ile Fahri Başkanlık payesi verildi.

Genel Kurulda ayrıca Tüzüğün 12. maddesine bir fıkra 
eklenerek, Yönetim Kurulu'na kollar, komiteler ve da
nışma organları kurma yetkisi verildi.
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Ayrıca Tüzüğün 2. maddesinde yapılan değişiklikle de 
Birlik amaçları çeşitlendirildi. Buradaki amaç, yardım ve 
ölüm sandıkları kurulmasına olanak sağlanmasıydı.

Dilekler bölümünün ardından seçimlere geçildi. Ya
pılan seçimler sonucunda Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yö
netim Kurulu şu şekilde oluştu:*18)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açı kalın 57 oy
Beycan Tavus 51 "
FatinTayşi 39 "
Neylan Teker 36"
Yılmaz Ergenekon 27 "
Kamil Erdeha 26"
Ertuğrul Baydar 24"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Fazıl Kafadar 22 oy
Orhan Aygen 20"
Cahit Tutum 20"
Kenan Onat 14"
Cemil Sevim 10"

Ayrıca Arif Başaran 9, Ünal Denli 6, Memduh Coşkun 
2 ve Adnan Barlas da 1 oy aldılar.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ergun Gökdeniz 25 oy 
Adnan Barlas 24"
Mehmet Oktay 23"
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Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Sefahattin Özkök 20 oy 

Orhan Karayalçın 4 "

Fuat Kıvanç 3 "

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri

Şeref Durugönül 24 oy 

Kenan Onat 14"

Cahit Sonbay 11 "

İlhami Atasagun 11 "

Şinasi Göktürk 7 "

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Suat Yalın 3 oy

Selahattin Özkök 3 "

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top
lantısını 6 Şubat 1966 tarihinde yaparak görev dağılımını 
belirledi. Buna göre:*19*

Ayhan Açıkalın 

Kamil Erdeha 

Ertuğrul Baydar 

Beycan Tavus 

Yılmaz Ergenekon 

Fatin Tayşi 

Neylan Teker

Başkan

Başkan Vekili

Genel Sekreter

Muhasip

Üye

Üye

Üye
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Açıkalın Dönemi

Bu çalışma döneminde karar altına alınan konular 
şöyle sıralanabilir:^20)

- 7 Şubat 1966 tarih ve 2 sayılı kararla " Yönetim Ku
rulu üyeliğinden istifa eden Yılmaz Ergenekon'un is
tifasının kabulü ve yerine yedek üye Fazıl Kafadar'ın asil 
üyeliğe alınması"

- 16 Şubat 1966 tarih ve 4 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği'nin adının Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı ola
rak değiştirilmesi"

- 2 Mart 1966 tarih ve 7 sayılı kararla "Mülkiyeliler Bir
liği Dergisi'nin Yayın Kurulu Başkanlığına Muzaffer Uy- 
guner, üyeliklere de Zühtü Yücelik, Nihat Aşar, Yahya Be- 
nekay, Necati İtez ve Oktay Baloğlu'nun seçilmesi"

- 9 Mart 1966 tarih ve 8 sayılı kararla "İdari Daimi Ko- 
mite'ye Ayhan Açıkalın, Halit Tokullugil, Selçuk Yalçın, 
Orhan Aygen ve Ahmet Şensoy'un seçilmesi"*21)

- 16 Mart 1966 tarih ve 10 sayılı kararla " Camiamıza 
yöneltilmiş bazı ithamlara cevap olmak üzere bir bildiri 
yayınlanması"

- 23 Mart 1966 tarih ve 11 sayılı kararla "Şartları Yö
netim Kurulu tarafından tesbit edilmek üzere bir eşya pi
yangosu düzenlenmesi"

- 4 Mayıs 1966 tarih ve 17 sayılı kararla " Dış ülkelere 
görevle gitmesi nedeniyle istifa eden Ertuğrul Baydar'ın 
istifasının kabulü ve yerine yedek üye Orhan Aygen'in 
asil üyeliğe geçmesi"

- 11 Mayıs 1966 tarih ve 18 sayılı kararla "Birliğimizin 
ismini alacak bir Grup sigortası için Anadolu Sigorta A.Ş.
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ile sözleşme yapılması"*22), "Ertuğrul Baydar'dan boşalan 
Genel Sekreterliğe Orhan Aygen'in seçilmesi"

- 1 Eylül 1966 tarih ve 31 sayılı kararla " Yönetim Ku
rulu üyeliğinden istifa eden Orhan Aygen'in istifasının ka
bulü ve yerine yedek üye Cahit Tutum'un asil üyeliğe geç
mesi"

- 7 Eylül 1966 tarih ve 32 sayılı kararla "Genel Sek
reterlik görevine Fazıl Kafadar'ın seçilmesi"

Bu dönemde alınan kararlardan biri 16 Mart 1966 ta
rihinde yayımlanan bildiri ile ilgilidir. Bu tarihlerde, ül
kemizde yeni yeni başlayan öğrenci olayları üzerine ka
leme alınan bu bildiri, belki de Mülkiyeliler Birliği ta
rafından yayımlanan ilk siyasi nitelikli bildiri olmuştur.

Bildirinin içeriğinden anlaşıldığına göre yayımlanma 
amacı, üniversite öğrencileri arasında başlayan siyasi ay
rışmalar ve bunun beraberinde getirdiği bir takım olay
lardan duyulan rahatsızlıktır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin, her dönemde, ülkenin 
politik gelişmelerinden en çok etkilenen ve siyasal ör
gütlenmenin en yoğun yaşandığı bir fakülte olmasının, 
bununla birlikte Fakültenin her dönemde sol ör
gütlenmenin kalelerinden biri olarak kabul edilmesinin Bir
lik yönetiminde yarattığı rahatsızlığı ifade ettiğini san
dığımız bu bildiride özetle şöyle denmektedir:

"Yüz yılı aşan mazisiyle Türk düşünce ve devlet ha
yatının daima ön safında bulunmuş olan Mülkiye ve men
supları, son zamanlarda, iki aşırı kutbun maksatlı pro
pagandasına hedef olmuş bulunmaktadır.

(...)birçok fakülteler için sözkonusu olmayan çeşitli 
yurt sorunlarının ve idare mekanizmasının daha öğrenim 
devresinden itibaren bünyesinde eleştirilmesi tabiidir.
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Ancak, geniş topluluklardan her zaman çıkabilecek 
birkaç uygunsuz kişiyi bir camiaya mal ederek bununla 
kitleyi ithama kalkmak veya bu vesile ile bir teşekkülü olur 
olmaz teşhire tevessül etmek, isabetsiz ve haksız bir dav
ranıştır..."*23)

Yayımlanması karalaştırılan bu bildiriye üye Fatin Tay- 
şi "Prensip itibariyle bu kabil bildiriler yayımlanmaması ta
raftarıyım. Üstelik son hadiselerde camiamıza yönelmiş 
herhangi bir tecavüz yoktur. Mülkiyeliler Birliği olarak her 
türlü siyasetin ve doktrin düşüncesinin dışında kalınması 
fikrindeyim"*24) gerekçesiyle muhalif kaldı.

Bu dönemde ayrıca, ikinci bir bina gereksinimi için ye
ni bir eşya piyangosu düzenlenmesi kararı da alındı ve bi
let satış çalışmaları hızla sürdü.

1967 Genel Kurulu

Bu çalışmaların ardından Mülkiyeliler Birliği Genel Ku
rulu toplandı. 22 Ocak 1967 günü toplanan Genel Ku- 
rul'da Divan Başkanlığı'na Sedat Tulga, Başkan Ve
killiğine Halit Tokullugil, yazmanlıklara da Şevket Han- 
cıoğlu ve Alev Akçura seçildiler.

Genel Başkan Açıkalın'ın Yönetim, Ergun Gökdeniz'in 
de Denetim Kurulları raporlarını okumalarının ardından 
Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı.

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesinden sonra 
seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda Mül
kiyeliler Birliği'nin yeni kurulları şu şekilde oluştu:*25)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 56 oy
Beycan Tavus 50 “
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Bedia Kunter 41
Neylan Teker 41

Kamil Erdeha 32 '

Fatin Tayşi 31
Mehmet Güçlü 29

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Suat Yalın 19 oy

Yaşar Mermut 18"

Edip Akkar 16"

Fikret Akiş 13"

Suat Dorman 11 "

Erman Bayraktar 10 "

Özer Yılmaz 10"

Ayrıca; Yönetim Kurulu'na aday olan Yıldız Ergün 8, 
Sevgi Şeker ve Orhan Aygen ise 1'er oy aldılar. 39 oy 
alan Mehmet Çan'ın Birlik’e üye olmadığının anlaşılması 
üzerine aldığı oylar iptal edildi.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ergun Gökdeniz 36 oy 

Fazıl Kafadar 34"

Adnan Barlas 15"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orhan Karayalçın 14 oy 

Azmi Seyhan 9 "

Mehmet Oktay 3 "
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Cumhur Ferman 51 oy
İhsan Olgun 32 “
Şeref Durugönül 30 "
Kenan Onat 28"
Cevdet Vural 23 "

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Azmi Seyhan 2 oy
Fikri Gürpınar 1 "
Arif Payaslıoğlu 1 "
Fazıl Kafadar 1 "
Orhan Karayalçın 1 "

Birlik Yönetim Kurulu ilk toplantısını 23 Ocak 1967 ta
rihinde yaparak görev bölümünü gerçekleştirdi. Buna gö
re:«26)

Ayhan Açıkalın Genel Başkan
Kamil Erdeha 2. Başkan
Bedia Kuntel Genel Sekreter
Beycan Tavus Genel Sayman
Mehmet Güçlü Lokal İşleri Sorumlusu
Neylan Teker Üye
FatinTayşi Üye

İkinci Binanın Alınması ve Tüzük Değişikliği

1967 yılını kapsayan bu çalışma döneminde şu ka
rarlar alındı:*27)

- 12 Nisan 1967 tarih ve 13 sayılı kararla "Gerekli tü-

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri
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zük değişikliklerini yapmak üzere Olağanüstü Genel Ku- 
rul'un yapılması"

- 2 Ağustos 1967 tarih ve 26 sayılı kararla " Yurtdışı 
görevi nedeniyle Denetim Kurulu'ndan istifa eden Adnan 
Barlas'ın istifasının kabulü ve yerine yedek üye Orhan 
Karayalçın'ın getirilmesi"

-12  Aralık 1967 tarih ve 43 sayılı kararla "Birliğimiz bi
nasına bahçe itibariyle bitişik olan ve Selanik Caddesi 
üzerinde bulunan Maden Apartmanının, yapılan gö
rüşmeler neticesinde alınması ve gerekli işlemlerin yü
rütülmesi için Genel Başkan Ayhan Açıkalın'a yetki ve
rilmesi"

- 14 Ocak 1968 tarih ve 49 sayılı kararla "...yeni tesis 
edilecek olan kütüphane ve konferans salonuna, Bir
liğimize 40 bin lira bağışta bulunan değerli üyemiz M.Ali 
Tuzcuoğlu'nun adının verilmesi"

Mülkiyeliler Birliği Olağanüstü Genel Kurul'u 30 Nisan 
1967 günü saat 15.00'de toplanarak çalışmalarına baş
ladı.

Divan Başkanlığı'na Ziya Eralp, yardımcılıklarına İs
mail Dokuzoğlu ve Nazif Demiröz'ün seçildiği Genel Ku- 
rul'da gündemin tek maddesi olan tüzük değişiklikleri ele 
alınarak görüşülmeye başlandı ve değişiklikler oybirliği ile 
karar altına alındı. Yapılan bu değişiklikler oldukça önem
liydi ve yeni birtakım düzenlemeler getirdi. Bu de
ğişikliklerden bizim için önemli olanlardan bazıları şöy- 
ledir:<28)

8. maddede yapılan değişikliğe göre Birlik Organları 
arasına Yüksek Danışma Kurulu eklendi. Yüksek Da
nışma Kurulu'na Genel Kurul'da asli üyeler arasından 5 
yıl için 5 kişinin seçilmesi kararlaştırıldı.
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9. maddenin 2.bendi değiştirilerek, Genel Kurul'un büt
çe için her yıl (mali genel kurul), seçim için iki yılda bir 
Ocak ayı içinde yapılması kararlaştırıldı.

11. maddede yapılan değişiklikle Başkan-Genel Baş
kan, Başkan Yardımcısı-2.Başkan, Muhasip Üye ise Ge
nel Sayman olarak değiştirildi.

Bunun ardından gündeme yapılan bir ekleme ile Yük
sek Danışma Kurulu'nun Genel Kurul'ca seçilecek 5 üyesi 
için seçim yapıldı ve yapılan seçim sonucunda Şeref Du- 
rugönül, Ziya Çöker, Fikret Nazilli, Hayrettin Ersöz ve İs
mail Dokuzoğlu Yüksek Danışma Kurulu üyesi oldular.

Bu dönemde yapılan en önemli çalışmalardan biri de 
Selanik Caddesi'ndeki binanın alimidir.

Fahrinüsa Ögelman'a ait 134 pafta 1082 ada 9 par
selde bulunan Maden Apartmanı 500 bin lirası peşin 850 
bin liraya alındı. Açıkalın'ın anlattığına göre bina sa
hiplerinin Vakıflar Bankasına olan 400 bin liralık borcun 
Birlik üzerine alınması ve toplanan 100 bin lira bağışın 
toplanması ile peşinat ödendi ve kalanı düzenlenen eşya 
piyangosu ile karşılandı. Açıkalın, eşya piyangosundan 
sağlanan paranın başka hiçbir işte kullanılmadığını, pa
rasızlık yüzünden telefonun kesildiğini ancak bu paraya 
dokunulmadığını anlattı.(29)

Alınan bu ikinci binanın 2. katı "M.Ali Tuzcuoğlu Kü
tüphanesi ve Konferans Salonu" olarak , 3. kat ise yı
kılarak misafirhane olarak düzenlendi. Binanın altındaki 
dükkanlar ise kiraya verilerek Birllk'e gelir sağlandı.

1967 yılı Mülkiye Ödülü'nün konusu "Demokrasimizin 
Aksayan Yönleri" olarak belirlendi. İlk Seçme Kurulu Ay
han Açıkalın, Nihat Aşar ve Doç.Dr.Cevat Geray, Son
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Seçme Kurulu ise Prof.Dr.Fahir Armaoğlu, Prof.Dr.İsmail 
Türk ve Doç.Dr. Yılmaz Ergenekon'dan oluşturuldu.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda bi
rincilik ve ikinciliğe değer eser bulamadı. Simav Kay
makamı Samih Rıfat Arıkan'ın çalışması ise üçüncülük ile 
ödüllendirildi.

1968 Genel Kurulu

Yapılan bu çalışmaların ardından Mülkiyeliler Birliği 
Genel Kurulu 4 Şubat 1968 Pazar günü saat 14.35'de Bir
lik Merkezi'nde toplandı.

Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Şeref Tolungüç, İkin
ci Başkanlığa A.Cemal Aydar, yazmanlıklara ise Mehmet 
Erinç ve Kerim Şerefhan seçildiler.

Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okun
masının ardından üyeler söz alarak Yönetim Kurulu'nun 
çalışmalarını değerlendirdiler. Fikri Gökçeer, Şükrü Esir
ci, Mehmet Güçlü, Selahattin Aydemir, Niyazi Akı ve Fa
zıl Kafadar'ın değerlendirmelerinden sonra söz alan Er
han Tezgör, en genç Mülkiyeli sıfatıyla konuştuğunu be
lirterek başladığı konuşmasını siyasi içerikli bir şekilde 
sürdürünce sözü kesildi. Dönemin politik ortamı gereği 
söz alan genç bir Mülkiyeli, konuşmasının Dernekler Ya- 
sası'na uymadığı gerekçesiyle kürsüden indirildi.

Bu olay tutanaklarda şöyle yer aldı:

"En genç Mülkiyeli olarak konuştuğunu ve genç Mül
kiyelilerin Yönetim Kuruluna müteşekkir olduğunu ifade 
etti. Mülkiyelilerin her devirde ilericiliği temsil ettiğini, bu
gün bu ilericiliğin ortanın soluna kaçan bir ilericilikte ol
duğuna işaret ederek, her Mülkiyelinin yurt sorunlarına el 
koyması gerektiğini, fert fert bu sahada müessir olu- 
namadığını, Birlik aracılığı ile yurt sorunlarına el ko
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nulmasına zorunluluk bulunduğunu ifade etti. Bu arada 
Amerikan emperyalizminden söz ederken konu dışına 
çıktığı, yönetim kurulunun rapor ve çalışmalarına geç
mesi gerektiği belirtildi. Kendisi de konuşmasının siyaset 
yapmak demek olmadığını ifade ettiyse de, Cemiyetler 
Kanunu'na temas edildi ve Birliğin tüzüğü okunarak ko
nuya girmesi davet edildi. "<30)

Bu arada verilen yeterlilik önerisi kabul edilince Tez- 
gör'ün konuşması kesildi ve gündemin diğer maddelerine 
geçildi. Erhan Tezgör, yıllar sonra, uzun süre Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Gündemin son maddesi gereği yapılan seçimler son
rasında Birlik’in yeni kurulları şu şekilde oluştu:*31)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 75 oy
Kamil Erdeha 57"
Mustafa Balaban 49 "
Mehmet Can 4 6 "
Kenan Onat 39 11
Yaşar Mermut 39 11
Fikret Nazilli 37"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Fikri Gökçeer 33 oy
Bedia Kuntel 32 "
Neylan Teker 31 "
FatinTayşi 15"
Orhan Karayalçın 6 "
Yavuz Nazaroğlu 5 "
Fazıl Kafadar 3 "
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1965 yılında Genel Başkan olan ve bu görevi aralıksız 1980 yılına 
kadar sürdüren Ayhan Açıkalın



1967 Genel Kurulu. Beycan Tavus, Ayhan Açıkalın, Kamil Erdaha



1967 yılında satın alınan Rona Apartmanı. Selanik Caddesi'nde bulunan bu bina bugün Mülkiyeliler Oteli olarak kullanılmaktadır.



M. Ali Tuzcuoğlu Kütüphanesi'nin açılış töreni. (Tuzcuoğlu, Açıkalın'ın sağında)



Ayrıca Cahit Tutum ile Sami Türkkorkmaz 1'er oy çık
mıştır.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ergun Gökdeniz 45 oy 
Fazıl Kafadar 31 "
Osman Selenk 27"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orhan Karayalçın 19 oy 
Fethi Aytaç 16"
Fethi Soysal 1 "

Ayrıca Sırrı Kırcalı ile Ahmet Başsoy Ter oy aldılar.

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri

İhsan Olgun 45 oy
Sırrı Kırcalı 34"
Selahattin Aydemir 32"
Kemal Berkem 25"
Fuat Kıvanç 23"

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Azmi Seyhan 14 oy
Kenan Onat 7 "
Mehmet Polat 3 "
Kemal Palaoğlu 3 "
Cumhur Ferman 3 "

Ayrıca Fethi Aytaç, Fikret Nazilli ve Şerafettin Yalkın 
2'şer oy aldılar.
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Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top
lantısını 5 Şubat 1968 günü yaparak görev dağılımını be
lirledi. Buna göre:*32)

Ayhan Açıkalın Genel Başkan
Kenan Onat 2. Başkan
Mustafa Balaban Genel Sekreter
Kamil Erdeha Genel Sayman
Yaşar Mermut Lokal Yöneticisi
Mehmet Can Üye
Fikret Nazilli Üye

Bu çalışma döneminde Birliğin, kayıtlara geçen, çok 
fazla ya da önemli sayılabilecek faaliyetleri olmadı. Bu
rada aktarabileceğimiz kararlardan bazıları şöyle:*33)

- 15 Şubat 1968 tarih ve 3 sayılı kararla "İdari Daimi 
Komite'ye Fikret Nazilli, Bahattin Ablum, Galip Alaçayır, 
Fevzi Yetkiner ve Kamil Demircioğlu'nun seçilmeleri"

- 3 Ekim 1967 tarih ve 28 sayılı kararla “29 Ekim 1970 
tarihinde çekilmek üzere bir eşya piyangosunun dü
zenlenmesi"

Bu arada, bir önceki Genel Kurulun aldığı karar çer
çevesinde, Birliğin Olağan Mali Genel Kurulu (seçimsiz) 
26 Ocak 1969 tarihinde Birlik lokalinde yapıldı.

Toplantıda Divan Başkanlığı'na İhsan Olgun, Başkan 
Vekilliğine Şerif Tüten, yazmanlıklara da Ö.Yalçın Do- 
kuzoğlu ve Demirhan Sayıner seçildiler.

Birliğin iç işleyişine ilişkin çeşitli konuların gö
rüşülmesi, mali tabloların ibrası ve dileklerin ardından 
toplantı sona erdi.*34)
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Mülkiyeliler Birliği'nin çalışmaları 1970 Genel Ku- 
rulu'na kadar kesintisiz sürdü. Bu dönemde çalışmalar 
daha çok eşya piyangosu ve lokal hizmetlerinin ge
liştirilmesi üzerine yoğunlaştı. Üzerinde yoğunlaşılan bir 
başka çalışma da Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın kuruluşu ol
du. Yönetim Kurulu 8 Şubat 1970 tarihinde, bu amacı da 
içeren bir gündemle, Genel Kurul'u topladı.

1970 Genel Kurulu

Birlik Genel Kurulu 8 Şubat 1970 günü toplandı. Top
lantıda Divan Başkanlığı'na Ziya Eralp, yazmanlıklara da 
Zahide Ecemiş ve Kemal Şenyuva seçildiler.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından ku
rulması düşünülen Mülkiyeliler Birliği Vakfı konusunda, 
seçilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu gün
deme geldi. Ancak bu konudaki çalışmaların yeterli dü
zeye ulaşmadığı gerekçesi ileri sürülerek, ileride bir Ola
ğanüstü Genel Kurul toplanması karar altına alındı. Buna 
karşın, prensip olarak Vakfın kurulması üyeler tarafından 
benimsendi.

Genel Kurulun sonunda yapılan seçimlerde toplam 92 
oy kullanıldı ve Birlik organları şu şekilde oluştu:<35)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 84 oy
Beycan Tavus 71 "
Yaşar Mermut 69 *
Nazif Demiröz 68 "
Mustafa Balaban 66 "
Üstün Yılmazoğlu 58 "
Türkan Keşoğlu 36 "
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Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Demirhan Sayıner 30 oy
Semih Beşkardeş 14"
Ahmet Akyamaç 12"
Fikret Nazilli 11 "
İsmail Dokuzoğlu 10"
Turgut Erdem 10"
Kenan Onat 9 "

11

Ayrıca Ömer Ataç ve Kemal Palaoğlu 7'şer, Zeki Dö- 
len 5, Neylan Teker 3 ve Şerafettin Kayan ve Şahin Ulu- 
soy da 1'er oy aldılar.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayrıca Memduh Coşkuner 7, Mustafa Kösebalaban 5, 
Sadrettin Sürbehan 4, Turgut Aytekin 3, Kamil Erdeha ve 
Kenan Onat 2'şer ve Neylan Teker ile Enver Zorlu 1'er oy 
aldılar.

Haysiyet Divanı Asil Üyeleri

Azmi Seyhan 35 oy

Lütfü Tuncel 
Fikri Gökçeer 
Fazıl Kafadar

32 oy 
29 " 
29 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orhan Karayalçın 24 oy 
Ergun Gökdeniz 20 " 
Cevat Akbulut 15"
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Cahit Tutum 30"
Fuat Kıvanç 28"
Selahattin Aydemir 28"
İhsan Olgun 27"

Haysiyet Divanı Yedek Üyeleri

Sadrettin Sürbehan 15 oy 
Kenan Onat 8 "
Mehmet Arsan 5 "
Vasfi Er 4 "
Fevzi Yetkiner 4 "

Ayrıca İhsan Dede, Zeki Dölen, Selahattin Alpat ve Er- 
tuğrul Süer 3'er, Cevat Akyol, Neylan Teker ve Şerafettin 
Aykan 2'şer, Selahattin Aytemur, Fikri Gökçeer ve Ahmet 
Başsoy da 1'er oy aldılar.

Yönetim Kurulu ilk toplantısını 9 Şubat 1970 günü 
yaptı ve görev dağılımını belirledi. Buna göre:<36)

Ayhan Açıkalın Genel Başkan
Nazif Demiröz 2. Başkan
Beycan Tavus Genel Sekreter
Üstün Yılmazoğlu Genel Sayman
Mustafa Balaban İdareci Üye
Yaşar Mermut Üye
Türkan Keşoğlu Üye

Yönetim Kurulu bu çalışma dönemi içinde başlıca şu 
kararları aldı;(37>

- 5 Mart 1970 tarih ve 4 sayılı kararla " İdari Daimi Ko

99



mite'rıin Başkanlığına Sadullah Verel, 2. Başkanlığına Arif 
Başaran, Raportörlüğüne Kenan Aybek, üyeliklerine de 
Ergun Gökdeniz ve Nurettin Alagök'ün seçilmesi"

- 25 Ocak 1971 tarih ve 36 sayılı kararla "24 Ocak 
1971 Pazar günü S.B.F. Öğrenci Yurdu'nun polisçe aran
ması ile ilgili olarak bildiri yayınlanması"

- 4 Mart 1971 tarih ve 3 sayılı kararla "İstifa talebinde 
bulunan Beycan Tavus'un istifasının kabulü ve yerine ye
dek üye Demirhan Sayıner'in getirilmesi" , "Boşalan Ge
nel Sekreterlik görevine Yaşar Mermut'un getirilmesi"

- 3 Şubat 1972 tarih ve 43 sayılı kararla " Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği için, Vakıf tüzüğünün 
11/b fıkrasının Birliğimize verdiği kontenjan için yapılan 
seçimde Mustafa Balaban'ın seçilmesi"

Vakfın Kuruluşu

Mülkiyeliler Birliği Olağan Mali Genel Kurulu 14 Şubat 
1971 günü Tuzcuoğlu toplantı salonunda yapıldı. Bu top
lantı, bir anlamda, Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın kuruluş 
toplantısı şekline dönüştü. Divan Başkanlığı'na Şerif Tü
ten, yazmanlıklara da. Hamit Aksoy ve Ahmet Başsoy'un 
seçildikleri toplantıda hazırlanan Vakıf Senedi tartışmaya 
açıldı.

Çeşitli görüşlerin ileri sürülmesinin ardından Divan 
Başkanlığı'na Kamil Erdeha ve 18 arkadaşı tarafından bir 
önerge verildi. Önergede;

1- Görüşmelere esas olan Mülkiyeliler Birliği Vakfı se
nedinin kabulü ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın ku
rulmasına,

2- Mülkiyeliler Birliği'nin mülkiyetinde bulunan tüm ta
şınmaz ve taşınır malların Vakfa tahsis ve temlikine,
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gibi konularda gerekli her türlü işlemin resmi merciler 
nezdinde yerine getirilmesi amacıyla Birlik başkanına yet
ki verilmesi talep edildi/38)

Bu önergenin oya sunulup kabul edilmesinden sonra 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın kuruluşu Genel Kurul ka
rarıyla benimsenmiş oldu.

Bu aşamadan sonra verilen bir başka önerge ile, Vakıf 
tüzüğüne göre Yönetim Kurulu'na genel kurulca seçilecek 
kişilerin bu Genel Kurulda belirlenmesi önerildi. Önerinin 
kabul edilmesi ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu 
asil üyeliklerine Kamil Erdeha ve Ahmet Başsoy, yedek 
üyeliklere Ramazan Göçmen ve Tarık Hatusil, Denetim 
Kurulu asil üyeliklerine Ergun Gökdeniz ve Vasfi Er, ye
dek üyeliklere de Fikri Gökçeer ve Lütfi Tuncel seçildiler.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesinin ar
dından Genel Kurul sona erdi. 1971 Genel Kurulu bugün 
hala etkin bir biçimde çalışmalarını sürdüren Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı'nın kurulduğu bir genel kurul olarak Mülkiye 
tarihinde önemli bir yer aldı.

Bu arada oluşan iki kurumun (Birlik ve Vakıf) herhangi 
bir iki başlılığa meydan vermemesi amacıyla bir "işbirliği 
talimatı" hazırlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte yer 
alan önemli maddelerden bazıları şöyledir:

"Madde 2: Vakıf, Birliğin normal faaliyetlerini devam 
ettirebilmesi ve Birlik üyelerinin dinlenme, eğlenme, oku
ma gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
amacıyla;

a) Vakıf tesis senedinde belirtilen gayrimenkuller,

b) ileride inşa edilecek site ve diğer edinilecek te
sislerde yeterli ve müsait bina bölümü veya tesisleri be
delsiz ve süresiz olarak tahsis eder.
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Madde 3: Ortak Kurul, Birlik ve Vakıf Yönetim Ku
rullarından meydana gelir, Kurul Başkanı, Kurulda bu
lunan en kıdemli Mülkiyelidir."*39)

Dönemin Genel Başkanı Ayhan Açıkalın, böyle bir 
Vakfa neden gerek duydukları konusunu şu şekilde açık
lıyor:

"Vakıf kurmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ancak 12 
Mart sürecini yaşadıktan sonra Devletin zarar ve
rebileceğini gördük. Örneğin TÖS (Türkiye Öğretmenler 
Sendikası) gibi kurumların, memur sendikalarının ka
patıldığını, mallarına ve paralarına el konulduğunu gör
dük. Bu nedenle bu fikir ortaya çıktı. Yıllarca büyük ça
balarla oluşturduğumuz mallarımızı Vakfa aktarıp garanti 
altına aldık. Mülkiye topluluğunun ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir senet oluşturarak kuruluşu gerçekleştirdik. İki 
başlılık yaratmamak için de bir işbirliği talimatı hazırladık. 
Bu süreçte arkadaşımız Hulki Alisbah'ın da çok katkısı ol
du. Kurulduğundan bugüne kadar Vakıf ile Birlik gayet 
uyumlu bir biçimde çalışmalarını koordineli olarak sür
dürdüler. Hiçbir sorun çıkmadı."*40)

1971 yılında Mülkiye Ödülü için iki ayrı konu belirlendi. 
Bunlardan birincisi "Öğrenci Olayları ve Muhtemel So
nuçları", İkincisi ise "Mesleki Hayatınızda (Yurt So
runlarının Çözümüne de Faydalı Olabilecek) Başınızdan 
Geçen En İlginç Olay" olarak saptandı.

Yarışmanın Ön Seçme Kurulu Ayhan Açıkalın, Fikret 
Nazilli, Kamil Erdeha, Nazif Demiröz, Yaşar Mermut ve 
Yılmaz Üstüner'den, Son Seçme Kurulu ise Prof.Fehmi 
Yavuz, Prof.Dr.İsmail Türk, Prof.Dr.Cevat Geray, 
Doç.Dr.Vahdet Aydın, Muzaffer Uyguner ve Ülker Kök- 
sal'dan oluşturuldu.
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Yarışmanın sonuçları, Seçiciler Kurulu'nun 13 Ocak 
1971 günü yaptığı toplantıda belirlendi. Buna göre;

Birinciliğe ve üçüncülüğe değer eser bulunamadı. İkin
cilik ödülü ise Teoman Yazgan'ın "Bir Anı" adlı ça
lışmasına verildi. Ayrıca, Utku Acun'un "Trakya'da Bir 
Köy Yolu Yapımının Öyküsü" adlı çalışması ve Emel Ta- 
şöz'ün "Öğrenci Olayları ve Muhtemel Sonuçları" adlı ça
lışması da mansiyon ile ödüllendirildi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Yurduna 24 Ocak
1971 günü yapılan polis saldırısı Birlik'in sert tepkisine yol 
açtı. Yurda sığındığı iddia edilen bazı kişileri aramak ba
hanesiyle Yurda giren polisin, öğrencileri döverek gö
zaltına alması ve Yurdu kullanılamayacak derecede tah- 
rib etmesi üzerine Yönetim Kurulu bir bildiri yayımlayarak 
olayı kınadı. Bildiride özetle şu görüşlere yer verildi:

"24 Ocak 1971 Pazar günü Niğde Öğrenci Yurdunda 
meydana gelen kavga sırasında , kaçan bazı kişilerin Si
yasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Yurduna girdiklerini ba
hane ederek, olayla hiçbir ilişkileri olmayan ve o esnada 
Yurtta bulunan kız ve erkek öğrencilere polisçe girişilen 
silahlı saldırı ile Yurt binasının tahrip edilmiş olmasını 
üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz.

(...) Olayın cereyan tarzı bazı şüpheleri uyandıracak 
niteliktedir. 5-10 kişilik bir kavgacı güruhunu yakalamak 
üzere 2000 polisin görevlendirilmiş olması, amacın bu 
kavgacıları yakalamaktan çok daha başka olduğu ve SBF 
Yurdu baskınının önceden planlandığı zannını haklı ola
rak vermektedir."

Birlik Yönetimi, öğrencilere karşı yapılan bu acı
masızca saldırıyı protesto etmekle kalmayıp, İçişleri Ba
kanlığı, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü nezdinde gi
rişimlerde bulundu. Ayrıca Birlik tarafından yayımlanan
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Dergi'nin Ocak-Mart 1971 tarihli 22. sayısı "Baskın Özel 
Sayısı" adı ile siyah kapaklı olarak yayımlandı. Bu sa
yıda, olayın tanıkları, öğretim üyeleri ve Birlik yöneticileri, 
olayı anlatan ve kınayan çeşitli yazılar yazdılar. *41)

1972 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 27 Şubat 1972 günü 
toplandı. Tuzcuoğlu konferans salonunda yapılan top
lantıda Divan Başkanlığı'na Tevfik Can, yazmanlıklara da 
Aydın Atay ve Doğan Canman seçildiler.

Genel Başkan Açıkalın'ın Yönetim, Fazıl Kafadar'ın 
Denetim kurulları raporlarını okumalarının ardından Ku
rullar ibra edildi. Genel Sayman Üstün Yılmazoğlu bütçe 
üzerinde Genel Kurula bilgi verdi.

Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesinin ar
dından seçimlere geçildi. Seçimlerde 36 adet geçerli oy 
kullanıldığı tesbit edildi. Yapılan seçimler sonucunda ku
rullar şu şekilde oluştu:*42)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 36 oy
Nazif Demiröz 31 "
Yaşar Mermut 29 "
Üstün Yılmazoğlu 29 "
Türkan Toprak 27"
Demirhan Sayıner 23"
Mustafa Balaban 21 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Halil Erdoğan Gürel 14 oy 
Doğan Canman 14"
Gencay Şayian 5 "
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Fazıl Kafadar 29 oy
Lütfi Tuncel 27"
Orhan Karayalçın 23"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orhan Bali 4 oy

Ayrıca; Halil Erdoğan Gürel, İhsan Olgun, Tahir Şahin, 
Nazmi Çengelci ve Cevat Akbulut 1 'er oy aldılar.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

Azmi Seyhan 29 oy
İhsan Olgun 28 "
Şerafettin Türkmen 24"
Fuat Kıvanç 13"
Tahir Şahin 9 "

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Sırrı Kırcalı 7 oy
Fazıl Kafadar 2 "

Ayrıca; Selahattin Aydemir, Cahit Tutum, Kamil Er- 
deha ve Lütfi Tuncel 1 'er oy aldılar.

Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri

Hayrettin Ersöz 29 oy
Nazmi Çengelci 28 "
Ziya Çöker 28"
Şeref Durugönül 23 "
Şerafettin Tolungüç 2 1 ”

Denetim Kurulu Asil Üyeleri
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Ayrıca Fikret Nazilli 19, İsmail Dokuzoğlu 3 ve Tahir 
Şahin 1 oy aldılar.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 2 Mart 1972 günü 
yaptı. Burada belirlenen görev dağılımı şu şekilde oluştu/43)

Ayhan Açıkalın Genel Başkan

Nazif Demiröz 2. Başkan

Yaşar Mermut Genel Sekreter

Üstün Yılmazoğlu Genel Sayman

Mustafa Balaban Üye

Demirhan Sayıner Üye

Türkan Toprak Üye

Bu dönemde Birlik yönetiminin çalışmaları oldukça sı
nırlıdır. Önemli olan bazıları şu şekilde sıralanabilir/44)

- 25 Ocak 1973 tarih ve 31 sayılı kararla " Mazereti 
nedeniyle istifa eden Türkan Toprak'ın istifasının kabulü 
ve yerine yedek üye Doğan Canman'ın seçilmesi"

- 22 Şubat 1973 tarih ve 34 sayılı kararla " Mazereti 
nedeniyle istifa eden Mustafa Balaban'ın istifasının ka
bulü ve yerine yedek üye Halil Erdoğan Gürel'in se
çilmesi"

- 31 Mart 1973 tarih ve 35 sayılı kararla " Cum
huriyetin kuruluşunun 50. yılı nedeniyle Birliğimizce;

a- Boğazlıyan eski kaymakamı Milli Şehit Kemal 
Bey'in anıt mezarının yaptırılması,

b- Konferanslar verdirilmesi,
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c- Mülkiyeliler Birliği Dergisi 50. yıl özel sayısının çı
karılması,

d- Birlik önüne bir Atatürk Büstü yaptırılması"

- 23 Ağustos 1973 tarih ve 48 sayılı kararla "Halil Er
doğan Gürel'in Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç 
kez devam etmediği görüldüğünden Tüzük hükümleri ge
reği müstafi sayılması ve yerine yedek üye Gencay Şay- 
lan'ın seçilmesi"

Bu çalışmalar devam ederken Birlik'in Olağan Mali 
Genel Kurulu 11 Şubat 1973 Pazar günü toplandı.

Divan Başkanlığı'na İhsan Olgun, Başkan Vekilliğine 
İhsan Erzi, yazmanlıklara da Hüseyin Bölükbaşı Ünan ve 
Tuncer Ünsal'ın seçildikleri Genel Kurul'da Birlik Tü
züğünde yeni Dernekler Yasası nedeniyle yapılacak de
ğişiklikler ele alınarak görüşüldü ve kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesinin ar
dından Genel Kurul sona erdi.

Milli Şehit Kemal Bey'in Anıt Mezarı

Bu dönemde yapılan çalışmalardan biri de Boğazlıyan 
eski kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey'in anıt mezarının 
Mülkiyeliler Birliği tarafından yaptırılmasıdır.

Açıkalın bu girişimi şöyle anlatıyor:

"Kamil Erdeha Valiler kitabını*45) hazırlarken şehit 
Mülkiyeliler gündeme geldi. Milli Şehit Kemal Bey'in me
zarının İstanbul'da sefil bir durumda olduğunu öğrendik. 
Çocuğunun da desteğini alarak mezarını yaptırmak is
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tedik. Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları ücretsiz olarak 
mezarın projesini hazırladılar. Şehitlerin resimlerini de 
ressam arkadaşımız Erdal Eren yaptı."*46)

Anıt mezarın açılış töreni 15 Aralık 1973 Cumartesi 
günü İstanbul'da yapıldı. Bu amaçla bastırılan davetiyede 
şöyle deniyordu:

"1919 yılı mütareke devrinde, Damat Ferit Paşa Hü
kümetinin gayretiyle Kürt Mustafa Paşa Harp Divanınca 
mahkum ve idam ettirilen, 1922 yılında TBMM'ce çı
karılan özel bir kanunla "Milli Şehit" payesi verilen, Mül
kiyeli

Boğazlıyan eski kaymakamı Kemal Bey'in

Kadıköy'de Mahmut Baba Mezarlığı'ndaki kabrinde 
Mülkiyeliler Birliği tarafından Cumhuriyetimizin 50. Yılı 
münasebetiyle yaptırılan Anıt-Mezar'ının 15 Aralık 1973 
Cumartesi günü saat 11.30'da yapılacak açılış törenine 
teşriflerinizi rica ederiz."

1974 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 24 Şubat 1974 Pazar 
günü Genel Başkan Açıkalın'ın konuşmasıyla başladı.

Divan Başkanlığı'na İhsan Olgun, Başkan Vekilliği'ne 
Münip İlban, yazmanlıklara da Hayrettin Üstünoğlu ve 
Bengi Bilgeman seçildiler. Genel Kurul'a geçmiş yılların 
aksine sınırlı bir katılım oldu. Bu nedenle de Genel Kurul 
oldukça sönük geçti.

Gündemdeki çeşitli konuların görüşülmesinin ardından 
seçimlere geçildi. 43 oyun kullanıldığı seçimler so
nucunda Birlik’in yeni kurulları şu şekilde oluştu/47)
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Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 43 oy

Nazif Demiröz 37"

Yaşar Mermut 37"

Demirhan Sayıner 37 "

Cengiz Bayyurtoğlu 34 *'

Doğan Canman 27 "

Gencay Şayian 24 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Metin Kazancı 18 oy
Münip İlban 9 "
Hayreitin Üstünoğlu 8 "
Ayhan Demircan 7 "
Tuncer Ünsal 3 "

Mustafa Tosun 3 "
Fethi Aytaç 1 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Fazıl Kafadar 36 oy

Sami Sönmez 28 "

Fethi Aytaç 22 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orhan Karayalçın 19 oy

İhsan Dede 1 "

Ali Pıtır 1 "
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İhsan Olgun 37 oy

Nazım Çengelci 37"

Nevzat B.Öztürk 27"
Selahattin Aydemir 25"

TuncerÜnsal 15"

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Cahit Tutum 5 oy
Şerafettin Tolungüç 3 "
Bengi Bilgeman 2 "
Mustafa Karabiber 2 "

Hamdi Özer 1 "

Birliğin yeni Yönetim Kurulu 24 Şubat 1974 günü top
lanarak görev dağılımını yaptı. Buna göre kurul şu şe
kilde belirlendi: (48)

Ayhan Açıkalın Genel Başkan

Nazif Demiröz 2. Başkan

Cengiz Bayyurtoğlu Genel Sekreter
Demirhan Sayıner Genel Sayman

Yaşar Mermut Üye

Gencay Şayian Üye

Doğan Canman Üye

Mülkiyeliler Birliği'nin bu dönemdeki çalışmalarından 
önemlileri şöyle sıralanabilir/48)

- 4 Nisan 1974 tarih ve 7 sayılı kararla "Vakıf Yönetim

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
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1971 yılı İdari Daimi Komite üyeleri.



15 Şubat 1971 yılında Vakıfın kuruluşunu gerçekleştiren Olağanüstü Genel Kurulun Divanı: Şerif Tüten (Başkan), Hamit Aksoy 
ve Ahmet Başsoy.
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Aynı Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü.



1972 Genel Kurulu; .. ..
Soldan: Tevfik Can (Divan Başkanı), Doğan Canman (Yazman), Türkan Toprak, Ayhan Açıkalın, Nazif Demıroz, Ustun 
Yılmazoğlu ve Demirhan Sayıner,



1970 yılında göreve gelen Yönetim Kurulu.
Soldan: Üstün Yılmazoğlu, Türkan Toprak, Ayhan Açıkalın, Nazif Demiröz, Yaşar Mermut, Mustafa Balaban.





1970 yılında göreve gelen Yönetim Kurulu.
Soldan: Üstün Yılmazoğlu, Türkan Toprak, Ayhan Açıkalın, Nazif Demiröz, Yaşar Mermut, Mustafa Balaban.



Milli Şehit Kemal Bey'in Anıt Mezarı 15 Aralık 1973 günü İstanbul'da yapılan törenle açıldı
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Kurulunda münhal bulunan Birliğimiz temsilciliğine üye
lerimizden Tarık Hatusil'in atanması"

- 25 Nisan 1974 tarih ve 10 sayılı kararla "29 Ekim 
1976 tarihinde çekilişi yapılmak, beheri 10TL olmak üzere 
200 bin adet üzerinden bir eşya piyangosunun tertibi"

- 9 Mayıs 1974 tarih ve 12 sayılı kararla "Birliğimizin 
ihtiyacını karşılamak üzere Konur Sokak 3 no'daki Rona 
Apartmanının satın alınması"

Bu arada Mülkiyeliler Birliği'nin Olağan Mali Genel Ku
rulu 16 Şubat 1975 tarihinde Genel Başkan Açıkalın'ın 
konuşması ile açıldı.

Birlik salonunda yapılan Genel Kurul'da Divan Baş
kanlığına İhsan Erzi, katipliklere de Ahmet Nedim Çetin 
ve Raif Bakova seçildiler.

Ayhan Açıkalın'ın verdiği bir önerge ile Vakıf Yönetim 
Kurulu'na Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu'ndan iki üyenin 
temsilci olarak seçilmesi oylandı ve kabul edildi. Vakıf Yö
netim Kurulu'na Kamil Erdeha ve Ahmet Başsoy, yedek 
üyeliğe ise Demirhan Sayıner oybirliği ile seçildiler.

Bu çalışmaların ardından Genel Kurul sona erdi.

- 19 Haziran 1975 tarih ve 47 sayılı kararla "Adana'da 
ikamet etmekte olan Birlik'imiz üyelerinden Kayyum Men- 
ziletoğlu, Cavit Yazgan, Vedat Özgül, Fatih Özgür ve Le
vent Gönülşen'in Adana'da Mülkiyeliler Birliği'nin bir şu
besini kurmak üzere Müteşebbis Heyet olarak gö
revlendirilmesi"

Üçüncü Binanın Alımı

Bu dönemde yapılan çalışmaların içinde en önemlisi
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üçüncü binanın alimidir. Açıkalın bu konuyu şöyle an
latmaktadır:

"Mevcut binalara sığmaz olmuştuk. Yeni bir bina ih
tiyacı vardı ancak, paramız da yoktu. Bu esnada ya
nımızdaki bina satışa çıktı. Bütün girişimlerimize reğmen 
bir yıl süre ile bir sonuç alamadık. Sonunda bir milyon li
raya anlaşmaya varabildik. Ancak elimizde o sırada sa
dece 10 bin lira paramız vardı. Piyango düzenleyerek gelir 
sağlamamıza da zamanımız yoktu. Yönetim Kurulu'ndan 
dört arkadaş Vakıflar Bankası'ndan 150'şer bin lira kredi 
aldık, diğer ikisi de bize kefil oldular. Böylece 600 bin lira 
gelir sağlamış olduk, kalan 400 bin lirayı da takside bağ
ladık. Tapuyu alır almaz bir piyango düzenledik. Buradan 
elde ettiğimiz gelirle de hem banka borcumuzu hem de 
mal sahibine olan borcumuzu ödedik."*50)

Açıkalın'ın anlattığı bu süreç sonunda Konur Sokak 
No: 3'de bulunan Rona Apartmanı da Birlik bünyesine ka
tılmış oldu.

1976 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 29 Şubat 1976 günü 
Birlik Merkezi'nde toplandı. Ayhan Açıkalın'ın açış ko
nuşmasından sonra Divan oluştu. Başkanlığa Abdülkadir 
Uras, yazmanlıklara Mustafa Gündeşlioğlu ve Osman 
Arslan seçildiler.

Gündem gereği Yönetim ve Denetim Kurulları ra
porlarının okunmasının ardından üyelerden Tuncer Ün- 
sal, İhsan Olgun ve Şeref Durugönül söz alarak çalışma 
raporları üzerine görüşlerini dile getirdiler.

Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanmasının ar
dından gündemin 5. maddesi gereği Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı Denetçilikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçim so
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nucunda Denetçiliklere Yüksel Baloş ve Vasfi Er oybirliği 
ile seçildiler.

Bu arada üyelerden Zahide Ecemiş ve arkadaşları ta
rafından Divana bir önerge verildi. Önergede "Danıştay 
kararlarını uygulamamış bulunan görevli Birlik men
suplarının üyelikten çıkarılması" için teklifte bu
lunuluyordu. Genel Kurul önergeyi Disiplin Kurulu'na gö
türmesi için Yönetim Kurulu'na verdi.*51)

Gündemin son maddesi gereği seçimlere geçildi. Top
lam 76 oy kullanılan seçimler sonucunda Mülkiyeliler Bir- 
liği'nin yeni kurulları şu şekilde oluştu:*52)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 75 oy
Nazif Demiröz 64 "
Yaşar Mermut 64"
Gencay Şayian 59
Demirhan Sayıner 57 "
Doğan Canman 54 "
Ahmet Molvalı 36"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Cengiz Bayyurtoğlu 35 oy
Zahide Ecemiş 32 "
Nihat Etiz 14"
TuncerÜnsal 8"
Nihat Üçyıldız 5 "
Şeref Durugönül 3 "

Ayrıca Yavuz Ege, Cemil Oktay ve Fazıl Kafadar da 
1 'er oy aldılar.
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Fethi Aytaç 65 oy
Orhan Karayalçın 64 "
Fazıl Kafadar 61 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Denetim Kurulu adayı olarak seçime katılan diğer ki
şilerden İhsan Olgun, Demirhan Sayıner, Tuncer Ünsal, 
Tarık Hatusil ve Fazlı Güldez 1 'er oy aldılar.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

İhsan Olgun 66 oy
Enver Kuray 66 "
Selahattin Aydemir 54 "
Göksan Soner 51 "
Bahri Gevrek 50 "

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Şeref Durugönül 8 oy 
Şeref Tolungüç 4 "
Tarık Hatusil 3 "
Mahmut Polat 1 "
Bahattin Ablum 1 "

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 1 Mart 1976 günü 
yaparak görev dağılımını belirledi. Buna göre Yönetim 
Kurulu şu şekilde oluştu/53)

Ayhan Açıkalın Genel Başkan
Nazif Demiröz 2. Başkan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri
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Yaşar Mermut Genel Sekreter
Demirhan Sayıner Genel Sayman
Doğan Canman Üye
Gencay Şayian Üye
Ahmet Molvalı Üye

Danıştay Kararları ve Ergenekon'un İhracı

Yönetim Kurulu bu dönemde şu çalışmaları yaptı:<54)

- 1 Mart 1976 tarih ve 1 sayılı kararla "29.2.1976 tarihli 
Genel Kurulda verilen 7 imzalı, Danıştay kararlarına uy
mayan Mülkiyeli Bakanların ihracına dair önergenin, Ge
nel Kurul'un bu husustaki kararı uyarınca Disiplin Ku- 
rulu'na şevki"

- 8 Nisan 1976 tarih ve 6 sayılı kararla "Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne bugün yapılan saldırı olayı ile ilgili bir bildiri 
yayınlanması"

- 24 Mayıs 1976 tarih ve 13 sayılı kararla "..... açık mi
salleriyle sabit olduğundan , Ana Tüzüğümüzün 6/b mad
desi gereğince Yılmaz Ergenekon'un ihraç talebiyle Di
siplin Kurulu'na şevki"

- 20 Ağustos 1976 tarih ve 20 sayılı kararla "Vakıf yö
netim kuruluna Birlik kontenjanından Tarık Hatusil'in tek
rar atanması"

- 23 Aralık 1976 tarih ve 34 sayılı kararla "1914 me
zunlarından merhum Ahmet Rüştü Koray adına Mül
kiyeliler Birliği aracılığıyla bir ödül tertip edilmesi"

- 3 Ocak 1977 tarih ve 36 sayılı kararla " Rüştü Koray 
Armağanı için 1977 yılına ait yarışma konusunun "Taban
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Fiyat Uygulamalarının Ekonomiye Etkileri" olarak sap
tanması"

- 3 Şubat 1977 tarih ve 40 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Rüştü Koray Armağanı Yarışma Jürisi'nin Doç. Dr. 
Korkut Boratav, Doç.Dr.Yakup Kepenek, Doç. Dr. Erdinç 
Tokgöz, Hikmet Çetin, İçen Börtücene, Dr. Güntaç Özler, 
Ayhan Açıkalın, Nazif Demiröz ve Kamil Erdeha'dan oluş
ması"

Bu çalışma döneminde alınan kararlardan en önem
lisi, hiç kuşkusuz, Yılmaz Ergenekon'un ihraç istemiyle 
Disiplin Kurulu'na şevkidir. Yılmaz Ergenekon daha önce 
Birlik yönetimlerinde Genel Sekreterlik dahil çeşitli gö
revlerde bulunmuş Maliye kökenli bir Mülkiyelidir. Ancak 
daha sonra aktif politikaya atılması ve Bakan olması ile 
Birlik’ten uzaklaşmıştır.

Ergenekon ile ilgili kararın kaynağı Genel Kurul'a ka
dar uzanmaktaydı. Genel Kurul'da Zahide Ecemiş ve ar
kadaşlarının verdiği, yukarıda sözü edilen önerge ile bu 
süreç başladı. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, bu Genel 
Kurul kararını Disiplin Kurulu'na sevkederek de süreci 
hızlandırdı.

Yönetim Kurulu'nun bu konunun ele alındığı toplantısı 
oldukça tartışmalı geçti. Üyelerin bir kısmı bu karara karşı 
çıktılar. 2. Başkan Nazif Demiröz ve Genel Sekreter Ya
şar Mermut karara karşı oy yazarak tepkilerini dile ge
tirdiler.

Karar metni Yönetim Kurulu karar defterinde şu şe
kilde yer aldı:

"Disiplin Kurulu'nun 28.4.1976 tarihli ve 4 sayılı ya
zısıyla, Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun asli üyemiz Yılmaz 
Ergenekon'un, iki Mülkiyeli dahil olmak üzere, bir miktar

116



Danıştay kararını uygulamamakta ısrar etmesi ve ken
dine Birlikçe ikazda bulunulmasına rağmen bunda (bu tu
tumda) devam etmesi üzerine, evvelce verilmiş olan ihraç 
talebini havi önergeye Birlik Tüzüğünün 6/b maddesi ge
reğince Birlik Yönetim Kurulu'nun görüşünün bil
dirilmesinin istenmesi dolayısıyla, bundan önceki haf
talarda yapılmış olan görüşmeler tamamlanarak;

a- Birliğimiz, Mülkiye, S.B.O., S.B.F.'den mezun, yani 
Mülkiye topluluğunun tek temsilcisi olan kuruluştur. Bu 
kuruluşu meydana getiren Mülkiye mezunları, yüz yılı aş
kın kuruluşundan beri daima Devlet'in düzen ve oto
ritesinin savunucusu olmuşlar ve Devlet düzenini ko
rumak amacıyla çıkarılmış kanunların uygulayıcısı kişiler 
olarak Devlet'te yer almışlardır.

Kanunların uygulanması ise, kanunlara karşı çıkan ki
şilerin mahkemelerce yargılanması ve bunun sonucu or
taya çıkan mahkeme kararlarının uygulanmasıyla yerine 
getirilebilir.

Yılmaz Ergenekon, bu gerçeği bile bile yerine ge
tirmemekle, Devlet otoritesinin ve düzeninin yürümesinde 
rol alan bir topluluğun temel görüşlerine karşı çıkmış ve 
Birliğimizin temel ilkesini ihlal etmiş durumda olduğu,

b- Mülkiyeliler Birliği üyeleri, diğer üyelerin kanunlarla 
korunmuş olan haklarına hürmet etmek ve özellikle mah
keme kararıyla tanınmış olan bir hakkını teslim etmekle 
yükümlüdürler. Bir başka deyişle, hiç olmazsa yasalar ve 
mahkeme kararıyla tanınmış bir hakkı bir üyemiz ta- 
nımamazlık edip onu zarara sokamaz. Bunu kabul et
memek, diğer üyeye (yasalar hak verse bile) kasden za
rar verme tutumunu gösterir.
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Yılmaz Ergenekon, bu yönüyle de diğer Mülkiyeli üye
lerimizin kanunlar ve mahkeme kararıyla tanınmış açık 
haklarının bile bile karşısına çıkarak Birlik dayanışmasını 
ve Mülkiyelilik bütünlüğünü bozduğu açık misalleriyle sa
bit olduğundan, Ana Tüzüğümüzün 6/b maddesi ge
reğince Yılmaz Ergenekon'un ihraç talebiyle Disiplin Ku- 
rulu'na şevki oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.'^55)

Bu karar oyçokluğu ile alınabildi. Toplantıda üyelerden 
Demirhan Sayıner bulunmazken, 2. Başkan Nazif De- 
miröz ve Genel Sekreter Yaşar Mermut karara muhalif 
kaldılar. Bu iki yönetici yazdıkları karşı oy yazısında şu 
düşüncelere yer verdiler:

"1- Yılmaz Ergenekon'un ileri sürülen davranışı ile 
Mülkiyeliler Birliği üyeliğine has davranışlar arasında bir 
illiyet bağı olmaması,

2- Böyle bir bağ kurulması istense dahi, adı geçenin 
bu davranışının "politik kişiliği" ile ilgili olması, bunun Mül
kiyeliler Birliği üyeliği ile bağdaşıp bağdaşamayacağı hu
susunun ancak politik bir yargı ile mümkün olabileceği, 
böyle bir yargıya varmanın ise Derneğin amaçlarıyla bağ
daşmayacağı,

3- Dernekler Yasasına tabi olan Birliğimizin amacı ve 
bu amacı gerçekleştirmek için girişebileceği faaliyetlerin 
neler olacağı tüzüğünde belirtilmiş olduğundan ancak 
bunlara ters düşen davranışların üyelikten ihraç sebebini 
teşkil edebileceği,

Sonuç olarak mensubu olduğu siyasal partinin görüş 
ve felsefesini yansıtan davranışlarda bulunan bir Bakanın 
bu davranışlarını Mülkiyeliler Birliği üyeliği ile bağdaşmaz 
nitelikte telakki etmeye imkan bulunmadığından adı ge

118



çenin Birlik üyeliğinden ihracı yolundaki çoğunluk ka
rarına karşıyız."(56)

Mülkiyeliler Birliği Disiplin Kurulu 26 Haziran 1976 gü
nü yaptığı toplantıda Yılmaz Ergenekon ile ilgili olarak şu 
kararı aldı:

"Mülkiyeliler Birliği'nin 29.2.1976 günü yapılan Genel 
Kurul toplantısında, görevlerinden alınan birçok Mül
kiyeliyi Danıştay kararlarına karşın görevlerine iade et
meyen Mülkiyeli Bakanların Birlik üyeliğinden çıkarılması 
istemini kapsayan önergenin Disiplin Kurulu'na intikali için 
Yönetim Kurulu'na şevkine Genel Kurulca karar verilmesi 
üzerine, Yönetim Kurulu'nun Birlik asli üyesi Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un bazı Mülkiyeliler ile ilgili Da
nıştay kararlarını uygulamaması nedeniyle Anatüzüğün 
6/b maddesi uyarınca üyelikten çıkarılması yolundaki 
önerisi görüşülmüş ve adı geçen üyeden savunma alın
masına karar verilerek bu husustaki yazı 9.6.1976 günü 
teslim edilmiştir.

Kurulumuzun 26.6.1976 günü yapılan toplantısında 
Yılmaz Ergenekon'un savunma göndermediği anlaşılmış 
ve yapılan görüşme sonunda:

Mülkiyeliler Birliği 307 Nolu asli üyesi Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un;

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcısı Ay
sel Öymen hakkında Danıştay 5. Dairesinin 1975/2771 
sayılı yürütmeyi durdurma kararını ve Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Gülay Coşkun hakkında aynı dairece verilen 1975/2894 
sayılı yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı, böylece 
Anayasanın 132.maddesindeki yasama ve yürütme or
ganları ile idarenin yargı kararlarına uymak zorunda ol
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duğuna ve bu kararların yerine getirilmesini ge- 
ciktiremeyeceğine ilişkin hükmüne aykırı hareket ettiği, 
ayrıca bu tutumu ile Mülkiyelilerin yargı kararları ile ke
sinleşmiş haklarına saygı göstermeyerek onların mağ
duriyetine yol açtığı anlaşılmıştır.

Yılmaz Ergenekon'un yukarıda açıklanan eylem ve iş
lemi, her dönemde demokratik hak ve özgürlükler için 
mücadele veren Mülkiyelilerin bir araya geldiği Mül
kiyeliler Birliği üyeliği ile bağdaştırılamadığından adı ge
çenin Anatüzüğün 6/b maddesi uyarınca üyelikten çı
karılmasına mevcudun oyçokluğu ile ve Başkan İhsan 01- 
gun'un muhalefeti ile karar verildi."(57>

Kararın altında Başkan İhsan Olgun ve üyeler Se- 
lahattin Aydemir, Göksan Soner ve Y.Bahri Gevrek'in im
zaları yer aldı. Diğer üye Enver Kuray ise toplantıda bu
lunmadı.

Karara muhalefet eden Başkan İhsan Olgun yazdığı 
karşı oy yazısında şu görüşlere yer verdi:

"Anayasamız parlamenterlerin ve icra organında gö
rev almış kişilerin mali, cezai, hukuki ve siyasi so
rumluluklarının nasıl oluşacağını açıkça belirtmiştir. Mül
kiyeliler Birliği Anatüzüğünün ve Dernekler Kanunu'nun 
genel hükümleri çerçevesinde Mülkiyeliler Birliği 307 Nolu 
üyesi Yılmaz Ergenekon hakkında Tüzük hükümlerinin ve 
Disiplin Yönetmeliğinin uygulanmasının hukuken ola
naksız bulunduğu kanısıyla çoğunluk kararının kar
şısındayım. "(58)

Bu arada Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu 8 Nisan
1976 günü Siyasal Bilgiler Fakültesinde meydana gelen 
olaylar üzerine de bir açıklama yayımlayarak olayı kınadı. 
Genel Başkan Açıkalın ayrıca, dönemin Cumhurbaşkanı

120



Fahri Korutürk'e de bir telgraf çekerek olaylardan duy
dukları endişeleri dile getirdi. Birlik’in bu konudaki açık
laması şöyle:

"Uzun süredir bütün ülkeyi huzursuz kılan öğrenci 
olaylarına 8.4.1976 günü bir yenisi daha eklenmiş ve Si
yasal Bilgiler Fakültesi, güvenlik kuvvetlerinin gözleri 
önünde dışarıdan gelen bir zorba gurubun silahlı sal
dırısına uğramıştır.

Bu saldırı sonunda, derslerine girmekte olan öğ
rencilerden biri vurularak ölmüş, çok sayıda öğrenci de 
zorbaların tabanca kurşunu ile yaralanmıştır.

Bu ve bundan önceki olaylar da göstermektedir ki, 
Türkiye'de birtakım karanlık niyetli çevreler üniversiteleri 
eğitim yapılamaz hale sokmak için bazen iç kışkırtma, ba
zen de dıştan saldırı çabası içindedirler.

Olaylar sırasında hazır bulunan Fakülte öğretim üye
leri ve yardımcılarının gözleme dayalı açıklamalarına gö
re, saldırganların karşısına çıkması gereken güvenlik 
kuvvetleri de olaya seyirci kalarak suçlu gurubu ya
kalamak için gerekli uğraşıyı göstermemişlerdir. Ka
nımızca, asıl kaygı verici durum budur.

inancımız odur ki, güvenlik kuvvetlerimiz üniversite 
içinde ortaya çıkan bu tür olayları ve üniversitede suç iş
lenmesini kısa bir sürede önleyebilecek güçtedir. Benzeri 
olayların bugüne kadar önlenememiş olması, ka
muoyunda, güvenlik kuvvetlerinin taraf tuttukları inancını 
ve devlet güçlerine siyasal iktidarın anlayışı paralelinde 
görev yaptırılmak istendiği yolundaki kuşkuları kuv
vetlendirmektedir.

Mülkiyeliler Birliği olarak, içerisinde eğitim ve öğretim 
gördüğümüz şerefli bilim yuvamıza yapılan bu saldırıyı
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kamuoyu önünde nefretle kınıyor ve bütün yetkilileri gö
revlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yapmaya ça
ğırıyoruz. "<59>

Bu arada Birliğin Olağan Mali Genel Kurulu 27 Şubat
1977 günü toplandı. Divan Başkanlığı'na İhsan Erzi, Baş
kan Vekilliği'ne Kemal Kalender, yazmanlıklara da Beşir 
Genç ve Muhsin Koçyiğit'in seçildiği Genel Kurulda 
önemli bir konu görüşülmedi ve mali durum gözden ge
çirildi.

Mülkiyeliler Birliği'nin her yıl vermekte olduğu Rüştü 
Koray Ödülü bu çalışma dönemi ile birlikte başladı. Daha 
önce "Mülkiye Ödülü" adı altında verilen ödülün yerine 
1914 yılı mezunlarından merhum Rüştü Koray adına ve
rilen bu ödül bugün de devam etmektedir. Ödülün ilk ko
nusu Yönetim Kurulu tarafından "Taban Fiyat Uy
gulamalarının Ekonomimize Etkileri" olarak belirlendi.

Seçiciler Kurulu; Doç. Dr. Korkut Boratav, Doç. Dr. Ya- 
kup Kepenek, Doç. Dr. Erdinç Tokgöz, Hikmet Çetin, İçen 
Börtücene, Doç. Dr. Güntaç Özler, Ayhan Açıkalın, A. 
Nazif Demiröz ve Kamil Erdeha'dan oluşturuldu.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Bi
rincilik ödülünün Yük.Müh.Arslan Galip'e, İkincilik ödü
lünün Doç.Dr.Mehmet Sümer'e, Üçüncülük ödülünün ise 
Mehmet Ekinci'ye verilmesini kararlaştırdı.

1978 Genel Kurulu

Birlik Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 1978 günü top
lanarak çalışmalarına başladı. Ayhan Açıkalın'ın açış ko
nuşmasıyla başlayan Genel Kurulun Divan Başkanlığına 
Fethi Aytaç, Başkan Vekilliğine Sami Urfalı, yaz
manlıklara da Sudi Kocaimamoğlu ve Akın Özçekirge se
çildiler.
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Genel Başkan'ın çalışma raporunu okumasının ar
dından söz alan Şükrü Yarımoğlu ve Cenani Yalkın yö
netimle ilgili genel bir hoşnutsuzluğun yanında Birlik'in ül
kede yaşananlara karşı sessiz kaldığı, güncel konuları iz
lemediği ve kamuoyu oluşturmak yönünde herhangi bir 
çaba sarfedilmediği yönünde eleştirilerde bulundular.

Genel Kurul'da ayrıca Danıştay kararlarına uymayan 
Mülkiyeli yöneticilerin ve Bakanların üyelikten çıkarılması, 
Mülkiyeli olmayanların ise kınanması yönünde verilen 
önerge oyçokluğu ile kabul edildi. Böylece, Yönetim Ku
rulu daha önce Yılmaz Ergenekon hakkında verilen kararı 
bir kez daha Genel Kurul'a onaylatmış oldu.

Verilen yeterlik önergesinden sonra seçimlere geçildi. 
Yapılan sayım sonucunda Birlik’in yeni kurulları şu şe
kilde oluştu:*60)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın 46 oy
Ayla Behlülgil (Kutlu) 44 "
Göksan Soner 44 "
Mustafa Gündeşlioğlu 42 "
Osman Aslan 42 "
Hürol Sarp 37 "
Bülent Ardanuç 32 "

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Demirhan Sayıner 13 oy
Zekeriya Temizel 13"
Doğan Canman 11 "
Teoman Yazgan 1 "
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Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Cengiz Özkan 36 oy
Cengiz Akın 32 "
Erdoğan Özdemir 32 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Fazıl Kafadar 13 oy
Orhan Karayalçın 6 "
Akın Özçekirge 3 "

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

Bahri Gevrek 45 oy
Metin Kazancı 38 "
Abdülkadir Ateş 36 "
Selahattin Aydemir 26 "
Necmi Salihoğlu 21 "

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Hilmi Kayaş 11 oy
Bahir Ayçin 10"
Fethi Aytaç 1 "

Kurullarda yer alan isimlerden de anlaşılacağı gibi Açı- 
kalın'ın eski yönetimlerinde bulunan birçok kişinin yerine 
yenilerinin geldiği, kurulların eskiye oranla daha genç 
isimlerden oluştuğu görülüyor. Bu değişiklik, hiç kuş
kusuz, Birlik'in üye sayısının artmasının ve genç üyelerin 
yönetimlerde yeni isimleri görmek istemelerinin doğal bir 
sonucudur. Nitekim, bu dönem - ileride görüleceği üzere- 
Açıkalın'ın da son Genel Başkanlık dönemidir.

124



Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 26 Şubat 1978 gü
nü yaparak görev dağılımını belirledi. Görev dağılımı şu 
şekilde yapıldı:*61)

Ayhan Açı kalın
Mustafa Gündeşlioğlu
Göksan Soner
Osman Aslan
Ayla Behlülgil
Bülent Ardanuç
Hürol Sarp

Mülkiye Sitesi Projesi

Bu dönemde alman kararlardan bazıları ise şöyle sı
ralanabilir:*62)

- 14 Aralık 1978 tarih ve 28 sayılı kararla " Yönetim 
Kurulu üyesi Ayla Behlülgil'in mazereti uygun görülerek 
Yönetim Kurulu asil üyeliğinden çekilmesi, yedek üye De- 
mirhan Sayıner'in de birinci yedek üyelikten çekilmesi uy
gun görülerek, ikinci yedek üye Zekeriya Temizel'in Yö
netim Kurulu asil üyeliğine davet edilmesi"

- 30 Mart 1979 tarih ve 36 sayılı kararla " Mülkiyeliler 
Birliği ve Vakfının sahip olduğu üç binayı içeren arsa üze
rinde Mülkiye Sitesi'ni gerçekleştirebilmek üzere bir proje 
yaptırılması"

- 19 Temmuz 1979 tarih ve 43 sayılı kararla " Bir
liğimiz kontenjanından Vakıf Yönetim Kurulu üyesi sayın 
Tarık Hatusil'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe, Arslan 
Kaya'nın geri kalan süreyi doldurmak üzere seçilmesi"

Bu dönemde Yönetim Kurulu çalışmalarının büyük bir

Genel Başkan
2. Başkan
Genel Sekreter
Genel Sayman
Üye
Üye
Üye
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bölümünü Mülkiye Sitesi Projesi'ne ayırdı. Bu amaçla tüm 
üyelere gönderilen bir anket formu hazırlandı. Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi'nin 53. sayısına ek olarak tüm üyelere gön
derilen bu formda üyelere hitaben, Genel Başkan Açı- 
kalın imzalı bir açıklama yer aldı. Açıklamada;

"Yıllar önce başlayan 'Mülkiye Sitesi' özlemi, bizi, önce 
bu Site'nin kurulacağı arsanın sağlanmasına itmiştir. 
1963-1977 döneminde satın aldığımız 3 bina bahçeleriyle 
birlikte yeter alanı sağlamış bulunuyor. Bu alan birbirine 
bitişik 3 parselde toplam 1372m2 dir.

Geçmiş yıllarda Site konusu üzerinde Dergimizde yap
tığımız duyurularda, proje çalışmalarına geçmeden önce 
tüm Mülkiyelilerin görüşünün alınacağını belirtmiştik. Bu, 
aynı zamanda, toplumumuzu amacına bağlayacak yol 
olacağından en büyük arzumuzdu. İşte şimdi bunu ger
çekleştiriyor ve sizlere ekli anketi sunuyoruz."*63) den
mekteydi.

Mülkiye Sitesi Projesi hiçbir zaman gerçekleşemedi 
ancak gündemden de hiç düşmedi. Daha sonraki yönetim 
dönemlerinde de gündeme gelen Site projesi bazı Mül
kiyeliler için bir özlem haline geldi. Bu konuya ileriki bö
lümlerde değineceğiz.

1980 Genel Kurulu'na ve yeni bir döneme geçmeden 
önce son olarak 4 Mart 1979 tarihinde yapılan Olağan 
Mali Genel Kurula ve kuruluşundan itibaren Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı'nın çalışmalarına da değinmek gerekir.

1979 tarihinde yapılan Olağan Mali Genel Kurul'da Di
van Başkanlığı'na Niyazi Ardıçoğlu, Başkan Vekilliği'ne 
Mahmut Duran, yazmanlıklara da Sudi Kocaimamoğlu ve 
Akın Özçekirge'nin seçildiler. Hesapların incelenmesinin 
ardından Vakıf Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Ku-
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Bugün lokanta olarak kullanılan bölüm o yıllarda oturma salonuydu.



1970'li yıllarda Birlik bahçesi.



29 Şubat 1976 günü yapılan Genel Kurul Divanı.
Abdülkadir Uras (Başkan), Mustafa Gündeşlioğlu ve Osman Arslan.



1976 Genel Kurulu'nda Birlik yönetimi.



1976 Genel Kurulu'nda Üyeler.



26 Şubat 1978 Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu;
Ayaktakiler: Bülent Ardanuç, Mustafa Gündeşlioğlu, Hürol Sarp.
Oturanlar: Ayla Behlülgil (Kutlu), Ayhan Açıkalın, Osman Arslan, Göksan Soner.





rulu için seçim yapıldı. Buna göre Vakıf Yönetim Kurulu 
üyeliklerine Kamil Erdeha ve Demirhan Sayıner tekrar se
çildiler. Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine ise Fazıl Ka
fadar, Ahmet Dirioğlu, Şeref Tolungüç, Mahmut Polat ve 
Bahattin Ablum seçildiler.

Kuruluşundan 1980'e Kadar
Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Yukarıda öyküsü ve nedenleri anlatıldığı üzere Mül
kiyeliler Birliği Vakfı'nın kuruluşu Birlik’in 1971 yılında ya
pılan Genel Kurulu'nda benimsendi.

22 Ocak 1972 günü Birlik Merkezinde biraraya gelen 
Mülkiyeliler Noter huzurunda Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nı 
resmen kurdular. Kuruluş töreninde bir konuşma yapan 
Ayhan Açı kalın şunları söyledi:

"Türkiye'nin büyük ve köklü bir irfan müessesesinden 
yetişenleri sinesinde toplayan Mülkiyeliler Birliği, bugün 
ulaşmış olduğu maddi ve manevi aşama ne kadar ileri 
olursa olsun, Türk toplumunun gelişmesine paralel olarak 
günden güne artmakta olan mesleki, sosyal ve kültürel ih
tiyaçlarını bir dernek kimliği içinde karşılamakta büyük 
güçlük çekmektedir.

Türk milletinin tüm sosyal refahını sağlamakla yü
kümlü Devletten, herkesin bütün ihtiyaçlarını karşılaması 
istenemez. Bu durumla, mesleki, sosyal ve kültürel ih
tiyaçların giderilmesinde devlete yardımcı olmak görevi 
kısmen kamu yararına çalışan derneklerden bek
lenmektedir. Bu görevleri şöyle özetleyebiliriz:

Kurulduğundan bu yana Mülkiye, Devlete ve Devlet 
içindeki çeşitli kuruluşlara yönetici yetiştirmektedir. Bu yö
neticilerin yetişmesi, Türk milletinin yaptığı fedakarlığa
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karşılık bu evlatlarından yeteri kadar faydalanabilmesi, 
onların daha yeterli olanaklara kavuşturulmaları ile ka
bildir. Bunun için, mensuplarımızın çalıştığı örgütlerin ku
ruluş ve işleyiş tarzları ile ilgili devamlı araştırma yapmak, 
gelişen Türk toplumu ile birlikte çalışan mensuplarımızın 
hak ve yükümlülüklerini zaman zaman gözden geçirmek, 
çalışmalarını daha verimli kılacak tedbirlerin alınmasına 
yardımcı olmak gerekir.

Öte yandan, güç şartlar altında yetişmiş ve ömrünü 
ulusun hizmetine adamış olan yöneticiler ile ailesi fert
lerinin çeşitli felaketler sonucu zor duruma düşmeleri ha
linde Devletin yaptığı sınırlı yardım çoğu zaman miktar ve 
kapsam bakımından yetersiz kalmakta, bu dürümdakiler 
kişisel yardıma muhtaç hale gelmektedirler. Devletin ola
naklarının sınırlı oluşundan doğan bu gibi üzücü du
rumlara çare aramak, sosyal yardım fonları kurmak, muh
taç durumda olan aile fertlerinin yardımına koşmak, hasta 
olanları tedavi ettirmek, küçük yaşta olanların eğitim ve 
öğrenimini desteklemek, bunun için burslar sağlamak, 
hatta okul ve yurt tesis etmek, yani kısaca yöneticilerin 
yarınlarını güven içine almak kaçınılmaz bir görev ol
muştur. Bunların yanında, uygar ve aydın bir toplumun ön 
şartlarını teşkil eden kültürel ihtiyaçlar gittikçe önem ka
zanmakta, karşılanmaları zorunlu duruma gelmektedir. 
Mesleki eserlerle dolu bir kütüphane, bir konferans sa
lonu, galeri ve müze tesis etmek, Türk kültür ve sanatına 
katkıda bulunan sanatçılarımızın her daldaki eserlerini ta
nıtma ve yayma konuları bu ihtiyaçların başında sa
yılabilir.

Gerek bu sayılan amaçlarda Devletin çalışmalarına 
yardımcı olmak ve katkıda bulunmak, gerekse bu mak
sada tahsis olunan taşınır ve taşınmaz malların en iyi bir

128



şekilde kullanılmasını sağlamak, devamlılık göstermeyen 
Dernek satatüsü içinde istenilen şekilde mümkün değildir. 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın kurulmasını zorunlu kılan ne
denler de bu yetersizlikten doğmaktadır. Ayrıca, kamu ya
rarına çalışan bir dernek olan ve yarım yüzyılı aşmış bir 
geçmişi bulunan Mülkiyeliler Birliği'nin devamında da ya
rar ve zorunluluk vardır. Bu nedenle de, Mülkiyeliler Bir
liği'nin bir Dernek şeklindeki hukuki varlığı devam ede
cektir. "<64)

Vakfın kuruluşunda hazırlanan "Vakıf Senedi" Açı- 
kalın'ın yukarıda anlattığı gerekçelerin tümünü kapsayan 
bir biçimde düzenlendi ve onaylandı. Görev ve Amaç 
başlıklı 6. maddesinde ayrıntılı düzenlemeler yapıldı.

Vakıf Senedinde "Vakıf Yönetimi" başlıklı 10. mad
dede Vakfın organları şu şekilde belirlendi:

- Yönetim Kurulu

- Genel Müdür

- Denetim Kurulu

11. maddeye göre Vakıf Yönetim Kurulu'nun şu şe
kilde oluşması kararlaştırıldı:

- Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu'nun kendi 
arasından seçeceği bir üye,

- Mülkiyeliler Birliği ve Vakıf Yönetim Kurullarınca ara
larından veya dışarıdan seçilecek Mülkiyeli birer üye,

- Vakıf Yönetim Kurulunca seçilecek en az doçentlik 
payesini kazanmış Mülkiyeli bir öğretim üyesi,

- Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu tarafından Mülkiye 
camiasına maddi ve manevi hizmette bulunmuş en az 15 
yıllık mezunlar arasından seçilecek iki üye,
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- Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı.

Senedin 17. maddesine göre, Denetim Kurulu'nun 3 
kişiden oluşacağı, bunlardan ikisini Mülkiyeliler Birliği Ge
nel Kurulu'nun, birini ise Vakıf Yönetim Kurulu’nun en az 
10 yıllık Mülkiyeliler arasından seçileceği hükme bağ
landı.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Senedi kapsamında yer alan 
maddelerden biri de "Site" başlıklı 9. maddedir.

Daha önce belirtildiği üzere "Mülkiye Sitesi" uzun sü
redir Mülkiye topluluğunu ilgilendiren ve üzerinde yoğun 
bir biçimde tartışılan bir konu haline geldi. Senedin 9. 
maddesinde şöyle denmekteydi:

"Vakıf, bu Senette yazılmış olan görev ve amaçlarını 
esas itibariyle kendisinin sahip olduğu tesislerde yerine 
getirmeye çalışır. Bunun için Vakıf, kütüphane, konferans 
salonu, müze ve diğer sosyal ve kültürel tesisleri içine 
alacak şekilde bir 'Site' kurmakla yükümlüdür. Vakıf bu 
Siteyi, Birliğin kendisine devrettiği taşınmaz mallar üze
rinde kuracak ve bunu tesbit edeceği bir plan dahilinde 
gerçekleştirecektir. Bu plan tüm olarak veya safha safha 
yürürlüğe konabilir."*65)

Görüldüğü gibi, o dönemki yöneticiler için "Site" ku
rulması bir dilek ve özlemin ötesinde, daha sonra Vakfa 
yönetici olacak kişileri de bağlayıcı nitelikte bir Vakıf Se
nedi hükmüne dönüştürülmüştür. Ancak zaman içinde 
üyeler ve yöneticiler arasında kesin ayrımlar yaratacak 
olan, yakın tarihlerde de yönetimlerin gündemlerinin bi
rinci sırasını işgal edecek olan "Site", Senedin emredici 
hükmüne rağmen henüz kurulmamıştır.

Vakıf kurulduğu günden bugüne kadar Vakıf Se
nedinin kendisine verdiği görevleri yerine getirdi. Özellikle
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misafirhane ve lokal-lokanta hizmetleri Vakıfın ilgi ala
nına giren konuların başında yer aldı. Vakıf, daha sonraki 
yıllarda düzenlenen eşya piyangolarında da etkili oldu.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın en önemli işlevlerinden biri 
de ihtiyacı olan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine 
burs verilmesidir. İlk yıllarda sınırlı sayıda öğrenciye ve
rilen burslar bugün yaklaşık yüz öğrenciye verilmektedir.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın ilk Kurulları şu şekilde 
oluştu:*66)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Ayhan Açıkalın Başkan (Doğal üye)
Kamil Erdeha Başkan Yardımcısı

(Genel Kurulca seçilen)
Ahmet Başsoy Üye (Genel Kurulca seçilen)
İsmail Türk Üye (SBF'ni temsilen)
Ziya Eralp Üye (Yüksek Danışma Kurulu'nu

temsilen)
Servet Şamlıoğlu Üye (Vakıf Yönetim Kurulunca se

çilen)
Mustafa Balaban Üye (Birlik Yönetim Kurulunca 

seçilen)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Tarık Hatusil (Genel Kurulca seçilen)
Ramazan Göçmen (Genel Kurulca seçilen)

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ergun Gökdeniz (Genel Kurulca seçilen)
Vasfi Er (Genel Kurulca seçilen)
Şeref Tolungüç (Vakıf Yönetim Kurulunca seçilen)
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Fikri Gökçeer (Genel Kurulca seçilen)
Lütfi Tuncel (Genel KUrulca seçilen)

Vakfın ele aldığımız 1971-80 döneminde aldığı ka
rarlardan önemli olanları ise şu şekilde sıralanabilir:*67)

- 6 Şubat 1974 tarih ve 13 sayılı kararla "Üst üste üç 
toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Mustafa Ba- 
laban'ın müstafi sayılması ve yerine yedek üye Tarık Ha- 
tusil'in seçilmesi"*68)

- 2 Ekim 1974 tarih ve 21 sayılı kararla " Sürekli gö
revle yurtdışına gitmiş bulunan Servet Şamlıoğlu'nun is
tifasının kabulü"

- 4 Haziran 1975 tarih ve 29 sayılı kararla " Vakıf Yö
netim Kurulu kontenjanından boş bulunan üyeliğe Mus
tafa Özyürek'in getirilmesi"

- 3 Eylül 1975 tarih ve 32 sayılı kararla " Kars valiliğine 
atanan Ahmet Başsoy'un istifasının kabulü ve yerine ye
dek üye Demirhan Sayıner'in seçilmesi"*69)

- 3 Mart 1976 tarih ve 37 sayılı kararla " Müddeti biten 
Şeref Tolungüç'ün Denetçiliğe tekrar seçilmesi"

- 11 Ağustos 1976 tarih ve 41 sayılı kararla "Yönetim 
Kurulu üyelikleri süresi dolmuş bulunan Prof. Dr. İsmail 
Türk ve Mustafa Özyürek'in dört yıl için yeniden se
çilmeleri"

- 18 Kasım 1977 tarih ve 54 sayılı kararla "1978 yılı 
Mülkiyeliler Birliği Rüştü Koray Armağanı için 'Türkiye'de 
Sağlıklı Bir Sanayileşmenin Temel Koşulları' nın konu 
olarak seçilmesi"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
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1978 yılı Rüştü Koray Ödülü'nün Seçiciler Kurulu, İçen 
Börtücene, Doç. Dr. Korkut Boratav, Doç. Dr. Haşan Er
sel, Doç. Dr. Yakup Kepenek, Dr. Taner Berksoy, Dr. 
Gencay Şayian, Osman Gürhan, Ayhan Açıkalın ve Ka
mil Erdeha'dan oluşturuldu.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Bi
rincilik ve ikinciliğe değer eser bulamadı. Üçüncülük ödü
lü ise Uçar Demirkan'ın çalışmasına verildi.

1979 yılı Rüştü Koray Ödülü'nün konusu "Türkiye'de 
Fiyat Denetimi Yapılabilir mi? Nedenleri?" olarak be
lirlendi.

Seçiciler Kurulu Doç. Dr. Haşan Ersel, Dr. Abdülkadir 
Ateş, Doç. Dr. Güneri Akalın, Doç. Dr. Metin Kazancı, Bü
lent Aydın, Oktay Varlıer, Evin Gençosmanoğlu, Ayhan 
Açıkalın ve Kamil Erdeha'dan oluşturuldu.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Bi
rinciliğe değer eser bulamadı. İkincilik ödülü Kemal Tu- 
ran'a, Üçüncülük ödülü ise Doç.Dr.Mehmet Sümer'e ve
rildi.

Vakıf Yönetim Kurulu 1980 yılı Rüştü Koray Ödülü'nün 
"A.Ü.SBF Maliye ve İktisat dallarında görevli öğretim üye
leri ve yardımcıları tarafından bu dallarda yayımlanan ki
taplar arasından 1 Ağustos 1980 tarihinden sonra be
lirleneceklerin Vakıf Yönetim Kurulu tarafından se
çilmesine" karar verdi. Ancak 12 Eylül 1980 tarihindeki 
askeri darbe nedeniyle bu yılki ödül yarışması so
nuçlanamadı.
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NOTLAR

( 1) Ayhan Açıkalın ile 26 Aralık 1994 tarihinde evinde yapılan gö
rüşme.

( 2) 3 Şubat 1963 Genel Kurulu tutanakları.

( 3) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

( 4) Karar Defteri.

( 5) Semih Beşkardeş, Kırcalı-Açıkalın ekibinin listesinden olmadığı 
halde Yönetim Kurulu’na girmiş ve ilk toplantıda istifa etmiştir.

( 6) Üyelerin Birlik'e olan borçları, Yönetim Kurulu’nu en çok sıkıntıya 
sokan konu olmuştur. Bu sorun, uzun bir dönem devam etmiş, an
cak bu Yönetim Kurulu tarafından bu uygulamaya son verilmesi 
üzerine ortadan kalkmıştır.

( 7) Açıkalın ile görüşme.

( 8) Aynı görüşme.

( 9) İnönü’nün bu yazısı için, Balo nedeniyle açılan hatıra defterine ba
kılabilir.

(10) 2 Şubat 1964 Genel Kurulu tutanakları.

(11) Karar Defteri.

(12) Karar Defteri.

(13) 18 Ekim 1964 Olağanüstü Genel Kurulu tutanakları.

(14) 31 Ocak 1965 Genel Kurulu tutanakları.

(15) Karar Defteri.

(16) Karar Defteri.

(17) Federasyonu kurmak amacıyla yapılan ortak toplantılara Birlik’i 
temsilen Ayhan Açıkalın katıldı. Türkiye Yüksek Ticaret ve Aka
demililer Federasyonu, Mülkiyeliler Birliği ve İktisat Fakültesi Me
zunları Cemiyeti ortak bir tüzük hazırlayarak “Türkiye Ticaret, Mül
kiye ve iktisatlılar Konfederasyonumu kurdular. Konfederasyonun 
kısa adı da “Türk-Tim" olarak saptandı. Ancak bu kuruluş yaşama 
geçirilemedi. Açıkalın bunun nedenini "Tasarı Yönetim Ku
rullarından geçirildi. Ancak, iktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti 
Yönetim Kurulu'ndan 'Mülkiyeliler bizi yerler!' gerekçesiyle geç
medi ve sonuç alınamadı” diyerek açıkladı.

(18) 6 Şubat 1966 Genel Kurulu tutanakları.
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(19) Karar Defteri.

(20) Karar Defteri.

(21) İdari Daimi Komite ve Danışma Kurulu, Birlik'in 6 Şubat 1966 ta
rihindeki Genel Kurulu’nda yapılan tüzük değişikliğine göre ha
zırlanan ve 19 Şubat 1966 tarihînde kabul edilen Yönetmeliğe gö
re kuruldu. Yönetmeliğin 17. maddesinde amacın, “Mülkiye ca
miasının iki ana meslek grubu olan mali ve idari konularda mesleki 
faaliyette bulunmak ve meslekdaşlarının haklarını korumak ama
cıyla birer (Daimi Komite) ve bu komitelerle tali çalışma grup
larının hazırlayacağı rapor ve tasarıları tetkik etmek üzere 25'er ki
şiyi aşmayacak bir (Danışma Kurulu) oluşur." denmektedir.

(22) Mülkiyeliler Birliği Grup Sigortası, çoğunluğu memur olan Mül
kiyelilere emekliliklerinde Emekli Sandığfnın sağladığı aylığın dı
şında ek bir gelir oluşturabilmek amacıyla kuruldu. Ayrıca çalışma 
yaşamları boyunca başlarına gelebilecek herhangi bir sakatlık ya 
da ölüm halinde de bu olanaktan yararlanmaları söz konusuydu. 
Sosyal Grup Sigortası (ölüm, kaza, ihtiyarlık) idari Daimi Komite 
tarafından araştırılarak karara bağlandı, iş Bankası iştirakiyle ku
rulmuş olan Anadolu Sigorta T.A.Ş. ile 1.6.1966 tarihinde im
zalanan sözleşme ile yürürlüğe girdi. Ancak yüksek enflasyon bu 
girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu.

(23) Mülkiyeliler Birliği Dergisi Nisan-Haziran 1966 Yıl: 1 Sayı: 3

(24) Fatin Tayşi'nin karşı oy yazısı için bakınız: Karar Defteri.

(25) 22 Ocak 1967 Genel Kurulu tutanakları.

(26) Karar Defteri.

(27) Karar Defteri.

(28) 30 Nisan 1967 Olağanüstü Genel Kurulu tutanakları.

(29) Açıkalın ile görüşme.

(30) 4 Şubat 1968 Genel Kurulu tutanakları.

(31) Aynı tutanaklar.

(32) Karar Defteri.

(33) Karar Defteri.

(34) 26 Ocak 1969 Genel Kurulu tutanakları.

(35) 8 Şubat 1970 Genel Kurulu tutanakları.

(36) Karar Defteri.
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(37) Karar Defteri.

(38) 14 Şubat 1971 Genel Kurulu tutanakları.

(39) Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı arasında oluşturulan 
ortak yönetmelik.

(40) Açıkalın ile görüşme.

(41) Mülkiyeliler Birliği Dergisi Ocak-Mart 1971 Yıl: 6 Sayı: 22; Bu ko
nuda ayrıca; Baskın; Haşan Tahsin Benli, Mülkiyeliler Birliği Der
gisi Aralık 1995, Cilt: XIX, Sayı: 186; s. 22-24.

(42) 27 Şubat 1972 Genel Kurulu tutanakları.

(43) Karar Defteri.

(44) Karar Defteri.

(45) Kamil Erdeha; Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler; Remzi Ki- 
tabevi; İstanbul 1975.

(46) Açıkalın ile görüşme.

(47) 24 Şubat 1974 Genel Kurulu tutanakları.

(48) Karar Defteri.

(49) Karar Defteri.

(50) Açıkalın ile görüşme.

(51) 29 Şubat 1976 Genel Kurulu tutanakları.

(52) Aynı tutanaklar.

(53) Karar Defteri.

(54) Karar Defteri.

(55) Karar Defteri.

(56) Karar Defteri.

(57) Mülkiyeliler Birliği Disiplin Kurulu’nun 26.6.1976 tarih ve 14/2 sayılı 
kararı.

(58) Aynı karar.
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III

1980 - 1984 Dönemi

Yeni Dönem, Yeni Anlayışlar

Mülkiyeliler Birliği'nde 24 Şubat 1980 günü yapılan 
Genel Kurul önemli bir değişiklikle sonuçlandı. 1 Temmuz 
1965 tarihinde Genel Başkanlığa seçilen ve bu görevi 
aralıksız 13 yıl sürdüren Ayhan Açıkalın ve ekibi seçimleri 
kaybederek yerlerini daha genç ve politik yeni bir ekibe 
bıraktılar.

Açıkalın'ın, Sırrı Kırcalı'rıın başkanlık döneminde 2. 
Başkan olarak görev yaptığını da düşünürsek, 4 Şubat 
1963'den beri Birlik yönetiminde bulunan bu kuşağın ye
rini , başını vali Güngör Aydın'ın çektiği bir başka kuşağın 
alması , Mülkiyeliler Birliği tarihinde yeni bir dönemin baş
lamasına yol açtı.

Mülkiyeliler Birliği'nin "siyasallaşması" olarak ad
landırılabilecek bu dönem uzun yıllar kesintisiz sürdü.

Yeni Bir Dönemi Gerekli Kılan Koşullar

Türkiye'nin özellikle 70'li yılların ikinci yarısından baş
layarak içine girdiği zor dönem, toplumsal ve siyasal ya
şamımızda kargaşa ve kaosun egemen olduğu bir süreci 
beraberinde getirdi. Demokrasi karşıtı güçlerin ala
bildiğince örgütlenmesi, ülke yönetiminin tıkanmışlığı, te
rörün ve şiddetin tırmanışı ve hepsinden önemlisi iktidar 
güçlerinin demokrasinin doğal gelişimini önleyen bir tu
tum içine girmiş olmaları demokrasi güçlerinin önünü tı
kadı.

Böylesi bir dönemde, Mülkiyeliler Birliği'nin bün
yesinde var olan, ancak siyasal çalışmalarını o günlere 
kadar çeşitli siyasal partiler ve guruplar içinde yer alarak
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sürdüren bir grup sol ve sosyal demokrat aydın, Birlik 
içinde bir toparlanma ve yeniden örgütlenme arayışına 
girdiler.

Ülke genelinde de toparlanma çabalarının sürdüğü bir 
dönemde böyle bir arayışın içine giren Mülkiyeli sol ay
dınlar için o günlerde Mülkiyeliler Birliği, demokrasi güç
leri için bir odak olabilirdi. Çünkü Birlik, genelde ülke yö
netimini, özelde de kamu yönetimini etkisi altına ala
bilecek, çağdaş ve ilerici kadroları ile demokrasi mü
cadelesinde, demokrasiyi savunan güçlerin to
parlanabileceği bir platform olabilecekti.

Mülkiyeli sol aydınların oluşturduğu bu birliktelik, o dö
nemde daha çok İçişleri Bakanlığı içinde başladı. Aynı 
dönemde, üyelerinin büyük çoğunluğu Mülkiyelilerden 
oluşan Türk idareciler Derneği içinde de, yine aynı ekibin 
yürüttüğü bir yönetime gelme çabası söz konusuydu.*1)

İçişleri Bakanlığı içinde özellikle Güngör Aydın, Ay
demir Ceylan, Mustafa Gündeşlioğlu, Yusuf Çetin, Sudi 
Kocaimamoğlu, Atıl Uzelgün gibi idarecilerin ön
cülüğünde başlayan bu toparlanma, kısa sürede Ba
kanlığın taşra teşkilatında bulunan idarecilere, kaymakam 
adaylarına ve diğer kurumlardaki Mülkiyelilere de ya
yılarak genişledi*2). Özellikle, okul yıllarından beri politik 
mücadelenin içinde olan Alper Aktan, Bahri Gevrek, Salih 
Er, Erhan Tezgör, Ayhan Çopur, Çetin Vardar gibi Mül
kiyelilerin katılımı bu toparlanma işlemini daha da ko
laylaştırdı.

O dönemde, toparlanma hareketi içinde yer alan Salih 
Er'in değerlendirmesiyle, artık bu yeni kuşak Birliği farklı 
bir çizgiye oturtmaya çalışıyordu ve yeni bir programla 
üyelerinin karşısına çıkıyordu. Er'e göre "Açıkalın dönemi 
zorunlu olarak aşılmalıydı. Bu yeni kuşak artık 30'lardan
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gelen asker-sivil kadronun sivil kanadı değildi. Yeni bir 
anlayışı savunuyordu ve bu dalga karşısında hiç bir ekip 
duramazdı. Açıkalın ve ekibinin yönetim dışında kalması 
kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu."*3)

Bu yeni anlayış, aynı zamanda Mülkiyelilik olgusuna 
da farklı bir bakış getiriyor, yeni bir tanımlama yapıyordu. 
Buna göre Mülkiyelilik olgusu " salt geçmişe dayalı ol
mayan, ancak geçmişi kavrayan, onurlu geçmişinin tam 
sahibi olan, dinamik ve demokratik bir içerikle bu özgün 
olgunun günümüze uyarlanacak ilke ve öğelerini be
lirtmeye çalışmak, çağdaşlaşma ve modernleşmeyi he
deflemek, demokrasiyi, hukuk devletini, temel insan hak
larını ve özgürleşmeyi savunmak, demokrasiyi savunan 
bütün güçleri biraraya getirmeye çalışmak" gibi kav
ramları içeriyordu. Genel Başkan Güngör Aydın'a göre, 
“bütün bunların yerine getirilmesi için yeni ekibin mutlaka 
göreve gelmesi gerekiyordu. Açıkalın ve ekibinin kendi iş
levleri açısından Mülkiyeliler Birliği'ne büyük hizmetleri ol
muştu, ancak ou ekip, Birlik'in demokratik işlevini öne çı
karacak durumda değildi. Bu mücadeleyi ancak yeni ekip 
yapabilirdi."'-4)

Aynı ekip içinde önemli bir işleve sahip olan Alper Ak- 
tan'a göre ise "bu dönüşüm için geç bile kalınmıştı." Ak
tan, dana önce de, 1967'de yönetime gelme çabalarının 
olduğunu, genç Mülkiyelilerin salonda çoğunluğa sahip 
olduklarını, ancak o dönemdeki genel kurulda bulunan 
eski kuşak bürokratlardan tepki aldıkları için bu amaçtan 
vazgeçtiklerini belirtiyordu.(5>

Alper Aktan, Açıkalın dönemine ilişkin yaptığı de
ğerlendirmede şunları söylüyordu: "Önceki yönetimin ça
lışmaları daha çok içe dönüktü, toplumsal bir fonksiyonu 
yoktu. Biz, Birlik’in kamuoyu oluşturmadaki etkinliğini art
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tırmaya çalıştık. Günlük politikalar dışında, temel ko
nularda yani insan hakları, hukuk devleti, barış gibi ev
rensel değerleri korumak ve geliştirmek için çaba har
cadık. Bunun yanında mesleki çıkarlarımızı da ihmal et
meyerek, sendika tipi bir yaklaşımla üyelerimizin hak ve 
çıkarlarını gözetme mücadelesi verdik. Bu arada ara
mızdaki kuşak farkının etkisini de gözardı etmemek ge
rekir."*6)

Ayhan Açıkalın ise yönetimden ayrılışını de
ğerlendirirken, "o dönemde sol örgütlenmenin çok fazla 
olduğunu, kendilerinin bu örgütlenmeden uzak dur
duklarını, alet olmadıklarını, bu tavırlarının bu çev
relerden tepki aldığını, genç kuşağın politik çıkarlar için 
kendilerine yer aradıklarını ve bunun için de Birlik’i seç
tiklerini " belirtiyordu.*7)

1980 Genel Kurulu

Genel Kurul toplantısı böylesi çekişmeli bir havada, ta
rihinin en yüksek katılımıyla*8) 24 Şubat 1980 günü Vakıf 
toplantı salonunda Genel Başkan Ayhan Açıkalın'ın ko
nuşmasıyla başladı.

Gündemin ilk maddesi gereği yapılan seçimlerde Di
van Başkanlığı'na Sait Koksal, Başkan Yardımcılığına Ay
demir Ceylan, Yazmanlıklara da T.Ahmet Şensılay ve 
Oğuz Kutsi Akhan oy çokluğu ile seçildiler. Yoğun ve 
uzun süren Genel Kurul sonunda seçimlere geçildi ve 
yapılan oylama sonrasında Mülkiyeliler Birliğinin yeni ku
rulları şu şekilde oluştu:*9)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Güngör Aydın 183 oy
Ayhan Çopur 147"
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Alper Aktan 146"
Mustafa Gündeşlioğlu 146"
Çetin Vardar 144"

Haluk İncitmez 141"
Cengiz Özkan 140"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Salih Er 138 oy
Ayhan Açıkalın 135"
Zekeriya Temizel 135"
İsmet Gürbüz Civelek 135 "
Ziya Çöker 132 "
Nazif Demiröz 132"
Hürol Sarp 129"

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Murat Ülgen 145 oy
Osman Aslan 144"
Ahmet Olgun 143"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Turgay Bilgin 135 oy
Şinasi Erdemli 134"
Rıza Gür 134"

Disiplin (Onur) Kurulu Asil Üyeleri

Muammer Yiğit 146 oy 
Abdülkadir Ateş 145 "
Kaya Enderin 143"
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1980-1984 Dönemi Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Güngör Aydın.



Ayhan Erol 143"
İbrahim Önen 142"

Disiplin (Onur) Kurulu Yedek Üyeleri

Ahmet Molvalı 122 oy
Metin Kazancı 119"
Seyfettin Naliş 119"
Bedri Nazlıoğlu 119"
Bahattin Ablum 118"

Vakıf Yönetim Kurulu Asil Üyeliği

Göksan Soner 173 oy

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

Metin Özşahin 121 oy

Vakıf Denetim Kurulu Asil Üyeliği

Vasfi Er 127 oy
Yüksel Baloş 124"

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeliği

Doğan Pazarcıklı 120 oy
Kemal Mısırlıoğlu 120"

Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi, Genel Kurul ol
dukça çekişmeli geçti. Yönetim Kurulunun altı üyesi Ay
dın listesinden oluşmuş olmakla beraber Açıkalın listesi 
de seçimleri oldukça zorladı. Bu çekişmede Açıkalın lis
tesinden Cengiz Özkan listeyi delerek ve Aydın listesinde 
yer alan Salih Er'i iki oy farkla geçerek yönetime girmeyi
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başardı. Aydın ile Açıkalın arasındaki oy farkı ise hayli 
yüksek çıktı. Aydın, Başkanlık mücadelesini 48 oy ile ka
zandı. Bu sayı o dönemin az katılımlı genel kurullarına 
göre oldukça yüksekti. Ancak, Aydın'ın listesinde yer 
alan diğer adaylarla Açıkalın arasındaki fark ka
panmayacak gibi değildi. Örneğin yönetim kuruluna Ay- 
dın'ın listesinden giren Haluk İncitmez ile Açıkalın ara
sındaki oy farkı sadece altıdır. Kullanılan toplam oy sa
yısının 319 olduğu düşününürse, Açıkalın ve listesinin de 
%42'lik bir oy oranına ulaştığı görülüyor.

Yeni Yönetim ve Çalışmaları

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni yönetim kurulu 25 Ocak 
1980 tarihinde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını 
şöyle belirledi.*10)

Güngör Aydın 
Ayhan Çopur 
Çetin Vardar 
Haluk İncitmez 
Mustafa Gündeşlioğlu 
Alper Aktan 
Cengiz Özkan

Genel Başkan
2. Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Yeni Genel Başkan Güngör Aydın, göreve seçildikten 
sonra 3 Mart 1980 tarihinde tüm üyelere bir mektup gön
dererek dayanışma ve destek taleplerini iletti. Aydın, 
mektuba "Öncelikle, Birliğimizin Genel Başkanlığını 15 
yıldan bu yana başarı ile yürütmüş bulunan sayın Ayhan 
Açıkalın'a, Mülkiyeliler Topluluğuna ve Birliğimize yaptığı 
değerli hizmet ve katkılarından dolayı tüm üyelerimizin de 
paylaşacağına inandığımız övgü dolu duygularımızı ve
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şükranlarımızı sunuyoruz." diyerek başladı ve şu de
ğerlendirmeleri yaptı:

"Genel Kurulumuzda da ayrıntıları ile vurguladığımız 
gibi, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geçmekte ol
duğu ağır sorun ve güçlüklerle dolu bu aşamada, tüm 
Mülkiyelilere ve Birliğimize düşen görevin, sorumluluğun 
bilincindeyiz. Yüz yılı aşkın süredir ülkemizin, ulu
sumuzun yönetiminde, ilerlemesi ve çağdaşlaşması yo
lunda Mülkiyeliler olarak üstlendiğimiz ödevin, so
rumluluğun, üstün bilincin gereklerini, onurlu geç
mişimize, tarihsel misyonumuza yaraşır biçimde de
mokrasi ve hukuk kuralları içinde sürdürüp yerine ge
tireceğimiz kuşkusuzdur.

Görevimizi yaparken, Cumhuriyetimizin Ana
yasamızda belirlenmiş temel ilkelerini, Atatürk’ün tam ba
ğımsızlık ve çağdaş uygarlık hedeflerini gözden yi
tirmemeye, tüm etkinliklerimizi bu ilke ve hedeflere dönük 
tutmaya özen göstereceğiz. Demokrasi, Anayasa ilkeleri 
ve insan haklarının korunmasında, savunulmasında Mül
kiyelilere ve Birliğimize düşen demokratik, hukuksal ve 
örgütsel ödevleri duraksamaksızın yerine getirmenin ça
bası içinde olacağız." <11)

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu önlerinde 
bulunan iki yıllık çalışma döneminde gerçekleştirmeyi he
defledikleri çalışma programını uygulamaya koyuldular.

Yeni yönetimin genel hedef ve etkinlikleri içinde yer 
alan bazı maddeler şöyleydi:

"- Mülkiyeliler Birliği'nin, demokrasinin temel kurumlan 
olan derneklerden önlerde geien biri olarak, demokratik 
toplumsal işlevinin öncelikle ve etkinlikle yerine ge
tirilmesini sağlamak,
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- ilkelerini ve öğelerini belirleyerek Mülkiye topluluğu 
içindeki geleneksel dayanışmayı pekiştirmek, kuşaklar 
arasındaki zedelenmiş ve giderek kopmaya başlamış iliş
kileri, diyaloğu onarmak ve yeniden kurmak,

- Demokrasinin temel ve çağdaş kurumlarının tümü 
ile, öncelikle de Fakültemiz ve BYYO ile ilişkileri, da
yanışma ve iletişimi geliştirmek, yoğunlaştırmak,

- Birlik olarak üyelerimize sunulan sosyal hizmet ve 
olanakların iyileştirilmesini sağlamak,

- Yeni sosyal tesisleri ve genişlemeyi, Mülkiyelilerin 
özgücüne, dayanışmasına, özveri ve örgütsel bilincine 
dayandırmak,

- BYYO mezunlarının Birliğimizin sosyal hizmet ve ola
naklarından yararlanmalarını sağlamak,

- Kitlesel, amatör nitelikli ve etkinliklerini geliştirecek 
biçimde Mülkiyespor'a ilkeli ve giderek artan yardımlarda 
bulunmak, destek olmak,

- Birliğin yürüttüğü çalışmalarda kültür, bilim ve sanat 
etkinliklerine daha çok yer vermek."

Böylesi geniş ve iddialı bir programla yola çıkan Mül
kiyeliler Birliği'nin yeni yönetim kurulu, göreve geldiğinin 
altıncı ayında olağanüstü bir durumla karşılaştı. 12 Eylül 
askeri darbesi tüm toplumu derinden sarsarken, der
nekler ve diğer demokratik kitle örgütleri üzerinde de ina
nılmaz bir baskı kurdu.

Toplumun tüm kesimleri için çok önemli olan bu ola
ğanüstü döneme geçmeden önce Birliğin bu altı aylık dö
nemdeki etkinliklerinin arasında önemli olanlardan ba
zılarına değinmek gerekir:
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- 28.2.1980 tarih ve 3 sayılı kararla "BYYO me
zunlarının sosyal tesislerden yararlanabilmeleri için ken
dilerine ' Mülkiyeliler Birliği Giriş Kartı ' verilmesi"*12)

- 6.5.1980 tarih ve 9 sayılı kararla "1 Mayıs 1980 ta
rihinde Anayasa konulu bir panel düzenlenmesi"

- 31.7.1980 tarih ve 18 sayılı kararla "Vakıf yönetim 
kuruluna Birlik yönetim kurulu kontenjanından seçilen Ta
rık Hatusil'in 5.6.1979 tarihinde vefatı ile yerine yedekten 
gelen Arslan Kaya'nın görev süresinin 20.8.1980 ta
rihinde dolması üzerine Vakıf yönetim kurulu üyeliğine Y. 
Bahri Gevrek’in seçilmesi"

Bunlar içinde üzerinde durmak istediğimiz, Anayasa 
konusunda düzenlenen panel ile ilgili karardır.

Güngör Aydın ile yapılan görüşmede, Birliğin en 
önemli etkinliklerinden biri olarak saydığı ve "Düzenlenen 
bir geniş açıkoturumla 1961 Anayasası'na yönelen anti
demokratik cephe saldırılarına karşı Anayasa demokratik 
yönleri ile savunulmuştur."*13) biçiminde ifade edilen bu 
panel, 22 Mayıs 1980 tarihinde Türk-İş Konfederasyonu 
salonunda yapıldı. Çok kalabalık bir izleyici topluluğunun 
izlediği paneli Prof.Dr. Sadun Aren yönetti. Konuşmacılar 
ise, Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Avukat Nevzat Helvacı, 
Prof.Dr. Taner Timur idi. O dönem için önemli ve etkili sa
yılan bu panelin tam metni Dergide yayınlanarak tüm 
Mülkiyelilere ulaştırıldı.*14)

Yeni yönetimin işbaşına gelmesiyle birlikte göze çar
pan önemli değişikliklerden biri de Mülkiyeliler Birliği Der- 
gisi'nin kadrosu ve içeriğinde meydana gelen yeni bir ya
pılanmadır.

Derginin Genel Yayın Yönetmenliğine Ayhan Çopur, 
Yazı İşleri Müdürlüğüne de Alper Aktan getirildi. Yazı ku
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rulu kadrosunda da önemli değişiklikler oldu ve Kurula 
Prof. Dr.Cevat Geray, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Prof. Bahri 
Savcı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Dr. 
Can Hamamcı, Dr. Çelik Arıoba, Dr. Ömür Sezgin, Prof. 
Dr. Turgut Tan ve Selim İlkin eklenerek Derginin daha 
akademik bir içerik kazanması hedeflendi.

Derginin içeriğinde böyle bir kadronun varlığına pa
ralel olarak değişmeler gözlendi. Mülkiye topluluğunu il
gilendiren mesleki makalelerin yanında, genel olarak ülke 
sorunlarına değinen akademik yazılar ağırlık kazanmaya 
başladı.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu 12 Eylül askeri dar
besiyle birlikte faaliyetlerine bir süre ara verdi ve 
25.8.1980 tarihinden 20.10.1980 tarihine kadar herhangi 
bir karar alınmadı.

12 Eylül ve Mülkiyeliler Birliği

12 Eylül darbesi, tüm toplumu derinden sarsarak ül
kede bir baskı rejiminin kurulmasına yol açtı. Tüm siyasi 
partiler, dernekler ve toplumsal örgütlenmeler üzerinde 
askeri yönetimin ağır bir baskısı oluştu. Bu dönemde, 
özellikle de ilk yıllarında binlerce kişi gözaltına alındı, tu
tuklandı, baskı ve işkence gördü, toplumun örgütlü ve de
mokratik kesimleri tahribata uğratıldı. Üniversite özerkliği 
ortadan kaldırıldı, sendikalar faaliyetten menedildi.

Mülkiyeliler Birliği yöneticileri böylesi bir dönemde Bir
liğin kapanmaması için azami çaba gösterdiler. Bu gün
lerde " sivil ve çağdaş yönetimin kalelerinden biri olan..,, 
Mülkiye topluluğunun örgütü ve demokratik bir kuruluş 
olan Birliğin kapatılmasına izin ve meydan vermeyecek bir 
dikkatlilik, tedbirlilik ve akıllılık gösterilmiştir. Ancak, des-
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potik ve askersel diktatörlüğe karşı ise demokrasi ve sivil 
yönetimi savunmada hiçbir geri adım atılmamıştır."*15)

12 Eylül döneminde, diğer tüm sivil kurum ve ku
ruluşlar gibi, Mülkiyeliler Birliği de Milli Güvenlik Kon- 
seyi'nin 7 Nolu bildirisi ile kapatıldı. Ancak Vakıf için her
hangi bir kapatma kararı olmadığından ve lokal-lokanta 
işletmesi de Vakfa ait olduğundan, Birlik mekanları açık 
kaldı, sadece bürolar kapatıldı. Bu durum çok uzun sür
medi ve Birlik tekrar faaliyete geçti. Yönetim Kurulu da 25 
gün aradan sonra toplanarak çalışmalara başladı.

Herkes için belirsizlik ve endişenin egemen olduğu bu 
günlerde, Birlik yönetimi herhangi bir provakasyonla karşı 
karşıya kalınmaması için yoğun bir çaba içine girdi. Yak
laşık 60-70 kişilik bir üye gurubu, her gece iki kişi olmak 
üzere nöbete kalmaya, kapı girişlerinde çok sıkı kontroller 
yapmaya başladılar. Büyük bir kitle halinde Birlik’e ve 
üyelere sahip çıkıldı. Bi rlik’in sıkıyönetimce ka
patılmasına olanak vermemek için yapılan bu çalışmalar 
çok yararlı oldu ve Mülkiyeliler Birliği bu karanlık dönemi 
herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan atlattı. Birçok de
mokrat aydın, bu zor günlerde Mülkiyeliler Birliği'nin çatısı 
altına toplandı. Birlik, askeri yönetimce tehdit edilen, işin
den atılan, baskı ve işkence gören bu insanlara sahip çık
tı.

Güngör Aydın, ayrıca, o günleri değerlendirirken şu 
görüşlere yer veriyordu: "1982 Anayasası'nın yapımına, 
içeriğine ve oylanmasına karşı, YÖK Yasası, Dernekler 
Yasası vb. anti-demokratik yasaların yapımına ve uy
gulamalarına karşı tavır ve eleştiriler ortaya koyduk, ola
bildiğince etkili mücadeleler yaptık. Kamu yönetiminin mi- 
litarizazyonuna karşı olanak içindeki her türlü mücadele 
yollarına başvurduk. S.B.F.'nin demokrat öğretim üye
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lerinden arındırılması ile geleneksel çağdaş, demokratik 
çizgisinden saptırılmasına karşı mücadele ettik, organize 
tavırlar aldık."*16)

Kuşkusuz bu mücadelelerin hepsi o günlerin ko
şullarında yerine getirilen iyi niyetli çabaların sonucudur. 
Ancak bunlar içinde en önemlisi, S.B.F.'den tasfiye edilen 
demokrat ve ilerici öğretim üyelerine sahip çıkılmasıdır. 
Salih Er, bu konuya ilişkin değerlendirmesinde "Fakülte 
Dekanını ziyaret ettiğimizde, bize Fakülte'de herhangi bir 
tasfiye olmayacağını söyledi. Ancak, en nitelikli öğretim 
üyeleri, 1402 sayılı yasa ve diğer yollarla tasfiye edildi. 
Biz de Fakülte ile mücadeleye girdik, o arkadaşlarımıza 
sahip çıktık. Bu yüzden kendi ocağımız olan Fakültemiz 
ile ters düştük. Bu yönetim hiçbir şey yapmadıysa bunu 
yaptı."*17) derken, bu konunun önemini vurgulamaktadır.

Bu mücadele, 12 Eylül rejiminin sıkıntıya soktuğu bü
yük bir kitlenin, Birlik bünyesinde toplanması sonucunu 
da doğurdu. Birlik de bu kitleye sahip çıktı. Daha sonraki 
dönemlerde ise Fakülte'den dışlanan birçok öğretim üyesi 
akademik çalışmalarını Birlik içinde kısmen de olsa sür
dürdüler. Verdikleri konferanslar ve Mülkiyeliler Birliği 
Dergisi'nde yazdıkları yazılarla demokrasi mücadelesine 
katkıda bulundular.

12 Eylül 1980 Sonrası Çalışmalar

Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül'den genel kurula kadar 
aldığı kararlardan bazıları şöyleydi:*18)

- 17 Kasım 1980 tarih ve 23 sayılı kararla "Birlik Yö
netim Kurulu üyesi Cengiz Özkan'ın görevli olarak yurt- 
dışına gitmesi nedeniyle istifasının kabulü ve yerine ilk 
yedek üye Salih Er'in Yönetim Kurulu üyeliğine se
çilmesi,'1
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- 5 Ocak 1981 tarih ve 1 sayılı kararla "Dergi yazı ku
rulu üyeliğine Aydemir Ceylan ve Salih Er'in seçilmesi"

- 12 Ocak 1981 tarih ve 3 sayılı kararla " 1981 Atatürk 
Yılı Programı başlığı ile beş açıkoturum düzenlenmesi. 
Bunların:

a- Kapütülasyonlardan Tam Bağımsızlığa 

b- Atatürk ve Laiklik 

c- Cumhuriyet Döneminde Sanat 

d- Atatürk ve Devletçilik

e- Özü, İlkeleri ve Kurumlan İle Cumhuriyet Yönetimi 

olarak belirlenmesi"

- 20.1.1982 tarih ve 36 sayılı kararla "S.B.F. öğretim 
üyesi Prof. Dr. Cem Eroğul'un Dergi Yazı Kurulu'na alın
ması"

Bu kararlardan üzerinde ayrıntılı olarak durulması ge
reken, 12.1.1981 tarih ve 3 sayılı kararla düzenlenmesi 
kararlaştırılan 1981 Atatürk Yılı Programı çerçevesinde 
gösterilen etkinliklerdir.

Güngör Aydın'ın ifadesiyle, "1981 yılında Atatürk'ün 
100. doğum yılı nedeniyle askeri yönetimce düzenlenen 
salt törensel, biçimsel ve saptırılmış, içerikten yoksun an
ma törenlerine karşılık, Cumhuriyetin demokrasi yo
lundaki doğal gelişimi ve aydınlanmacı doğrultusu çer
çevesinde, Atatürk'ün ülke yönetiminde bilimin, aklın ve 
uygarlığın egemen olmasını savunan, aydınlanmacı ve 
bağımsızlıkçı düşüncesini, bu yöndeki devrimci eyleminin 
vurgulanmasını içeren"*19) bu açıkoturumlar, o günlerin 
baskıcı ortamında gerçekleştirilebilen önemli etkinlikler 
olarak değerlendirilebilir.

151



Yönetim Kurulu, üyelere, aydınlara ve kitle örgütlerine 
gönderdiği davetiyede "Cumhuriyetimizin kurucusu, anti- 
emperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 100. Doğum Yıldönümünde Cum
huriyetin temel ilkeleri ve aşamalarına ışık tutmak amacı 
ile düzenlediğimiz........." ifadelerine yer verdi:

Bu açıkoturumlardan ilki olan "Kapitülasyonlardan 
Tam Bağımsızlığa" 3 Mart 1981 tarihinde Vakıf toplantı 
salonunda düzenlendi. Toplantıyı Prof. Bahri Savcı yö
netti. Konuşmacı olarak emekli General Çelil Gürkan, es
ki M.B.K. üyeleri Suphi Karaman, Haydar Tunçkanat, Ga- 
zeteci-yazar Uğur Mumcu, Prof.Dr. Gündüz Ökçün ve 
Prof.Dr. Sina Akşin katıldılar.

Açıkoturumlar dizisinin İkincisi olan "Atatürk ve Dev
letçilik" konulu toplantı 11 Nisan 1981 günü Vakıf sa
lonunda yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. 
Sadun Aren, Gazeteci-yazar İlhan Selçuk, Prof. Dr. Kor
kut Boratav ve Prof.Dr. ilhan Tekeli katıldılar. Yol-iş Fe
derasyonu Genel Başkanı Muzaffer Saraç ise çağrılı ol
duğu halde mazereti nedeniyle katılamadı.

Üçüncü açıkoturum ise 9 Ocak 1982 tarihinde S.B.F. 
salonunda yapıldı." Cumhuriyet Döneminde Bilim ve Kül
tür” konulu toplantıyı Prof. Bahri Savcı yönetti. Ko
nuşmacılar ise Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, Prof. Dr. Şe- 
rafettin Turan, Prof. Dr. Oğuz Onaran, Yazar Aziz Nesin, 
Gazeteci-yazar ilhan Selçuk ve sanatçı Muammer Sun 
idi. Planlanan diğer iki açıkoturum ise yapılmadı.

Birlik Yönetim Kurulu 12.1.1981 tarih ve 3 sayılı ka
rarla Olağan Mali Genel Kurulun 31 Ocak 1981 tarihinde 
yapılmasını kararlaştırdı. Olağan Mali Genel Kurul, Genel 
Başkan Güngör Aydın tarafından yapılan konuşma ile 
açıldı.
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Genel Kurulun Başkanlığı'na merkez valisi Doğan Pa- 
zarcıklı, 2. Başkanlığa Tuncer Ünsal, Katip üyeliklere de 
Oğuz Kutsi Akhan ve Hürol Sarp seçildiler.*20)

Gündemin 3. maddesi gereği, Genel Başkan Aydın 
Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu okudu. Aydın, 1980 
yılında yürütülen hizmetleri, 1981 yılında Atatürk yılı ne
deniyle yürütülecek faaliyetleri açıklayarak 1980 yılı kesin 
hesabını Genel Kurul'a sundu.

Denetleme Kurulu raporu ise denetçi Ahmet Olgun ta
rafından okundu ve yönetimin aklanması talep edildi.

Raporlar üzerinde üyeler Sami Domata, Tuncer Ünsal, 
Aydın Güçlü söz aldılar. Kendilerine Yönetim Kurulu üye
leri tarafından ayrıntılı bilgiler sunuldu, açıklamalar ya
pıldı. Yönetim ve Denetim Kurulları oybirliği ile aklandılar. 
Daha sonra Bütçe Tasarısı da oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin diğer konularının da görüşülmesi sonucu 
Genel Kurul çalışmaları sona erdi.

1982 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği tüzüğü gereği ikinci yılını dolduran 
yönetim kurulu 31.1.1982 tarih ve 37 sayılı kararla Ola
ğan Genel Kurulun, 28.2.1982 tarihinde saat 14.00'de Va
kıf konferans salonunda toplanmasını kararlaştırdı.

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu, Genel Başkan Gün
gör Aydının açış konuşmasıyla başladı. Yapılan oylama 
sonucu Genel Kurul Divan Başkanlığına Birlik ku
rucularından Ziya Eralp, 2. başkanlığa merkez valisi Do
ğan Pazarcıklı, katip üyeliklere de Ali Develioğlu ve Meh
met Çınar seçildiler.*21)

Gündemin 3. maddesi gereği Genel Başkan Güngör

153



Aydın söz alarak yönetim kurulu çalışma raporunu okudu. 
Raporun giriş bölümünde yönetim dönemine ilişkin ilkeler 
üzerinde duruldu. Buna göre yönetimin çalışma ilkeleri ra
porda şu şekilde yer aldı:

"Bu rapor, çok ağır koşullar altında üstlenilen, ağır ol
duğu ölçüde onurlu iki yıllık bir yönetim döneminin et
kinliklerini özetliyor...

Tüzüğümüze ve toplumsal işlevimize uygun olarak yü
rüttüğümüz tüm etkinlik ve çalışmalarda, aşağıda baş
lıklarla verdiğimiz genel ilkeler özenle izlenip, gö- 
zetilmiştir.

Ülke ve Toplum Sorunlarında İzlenen İlkeler:

- Anayasa gerekleri ve evrensel insan haklarını sa
vunma,

- Milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti,

- Ülke ve toplum çıkarları, kamu yararı,

- Çağdaş toplum ve olağan demokratik sivil yönetimi 
savunma, oluşturma ve güçlendirme,

- Çağdaş, planlı, demokratik, ilkeli ve katılmalı kamu 
yönetimi,

- işçi-memur tüm çalışanlara çağdaş ekonomik ve de
mokratik örgütlenme hakkı,

- Cumhuriyet, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve barış.

Örgüt Yönetiminde İzlenen İlkeler:

- İlkeli, açık, katılmalı, demokratik yönetim,

- Çağdaş toplumsal, örgütsel düzen ve disiplin,
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- Düşünceye ve insana saygı,

- Eleştiri ve özeleştiriye açıklık,

- Mülkiye topluluğu geleneksel dayanışmasında ge
lişim ve ilkeleşme,

- Kuşaklar arasında yeniden diyalog, yakınlaşma ve 
iletişim,

- Birliğe ve Mülkiye topluluğuna zarar verecek her tür
lü hukuk dışı, bireyci, çıkarcı, saldırgan ve saygısız tutum 
ve davranışları, öncelikle çağdaş kazandırma ve özen
dirme yöntemleriyle önleme ve bu tür yaklaşımlardan 
özenle kaçınma."*22)

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nda , yönetimin gö
reve gelirken gerçekleştirmeyi tasarladığı genel hedef ve 
etkinlikler olarak ise daha önceki sayfalarda yer alan 
maddeler aynen sıralandı. Bu bölümde daha önce yu
karıda değindiğimiz etkinlik ve paneller hakkında geniş 
açıklamalar yapıldı ve bu çalışmalar amaçlarla iliş- 
kilendirildi.

Çalışma raporunda ayrıca "parasal konular", lokal- 
lokanta işletme düzeni", "çalışanların akçalı hakları", "ek
leme, yenileştirme, onarımlar, alımlar", "Mülkiyespor ile 
ilişkiler" gibi bölümler eklendi. Raporda ayrıca, yönetimin 
lokalin müsteciri ile aralarında çıkan anlaşmazlık hak
kında da uzun bilgiler verildi.

Raporun okunmasının ardından bazı üyeler söz alarak 
yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini bildirdiler.

Denetim Kurulu raporunun da denetçi Osman Aslan 
tarafından okunmasından sonra yönetim kurulu oybirliği 
ile aklandı.

155



Daha sonra seçimlere geçildi. Yapılan sayım sonunda 
imza cetvelinde 402 imza bulunduğu tesbit edilerek oy 
dağılımı yapıldı. Tekrar Güngör Aydın listesinin kazandığı 
seçimde Aydın'ın geçen dönemden farklı olarak listesine 
Mustafa Gündeşlioğlu'nun yerine Muammer Yiğit'i aldığı 
görüldü. İki liste halinde girilen seçimlerde Güngör Aydın 
başkanlığında oluşturulan listede;

Yönetim Kurulu için Güngör Aydın, Ayhan Çopur, Çe
tin Vardar, Alper Aktan, Salih Er, Haluk İncitmez ve Mu
ammer Yiğit; Onur Kurulu için Turgut Çarıklı, Can Ha
mamcı, Kudret Ulutürk, Kemal Mısırlıoğlu ve Ersen Ya
vuz; Denetim Kurulu için ise Süleyman Şahin, Nuri Yıl
dırım ve Zafer Özçan aday gösterildiler.

Ayhan Açıkalın başkanlığında oluşturulan ikinci listede 
ise Yönetim Kurulu için Ayhan Açıkalın, Mahmut Yılbaş, 
Hürol Sarp, Cengiz Özkan, Ayhan Erel, Feridun Özgen 
ve İsmet Gürbüz Civelek; Onur Kurulu için Cevat Kani 
Üner, Bahattin Ablum, Turan Beyazıt, Ertan Dikmen ve 
Fikret Öngen; Denetim Kurulu için ise Melih Yenişehirli, 
Şinasi Erdemli ve Niyazi Ardıçoğlu aday gösterildiler.

Yapılan sayım sonucunda tüm kurulları Aydın'ın listesi 
kazanırken tüm yedek üyeler de Tüzük gereği Açıkalın'ın 
listesinden oluştu. Mülkiyeliler Birliği'nin yeni kurulları şu 
şekilde belirlendi:*23)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Güngör Aydın 243 oy
Ayhan Çopur 241 "
Alper Aktan 241 "
Haluk İncitmez 238 "
Muammer Yiğit 237 "
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Salih Er 236"
Çetin Vardar 215"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Feridun Özgen 188 oy

Ayhan Erel 184"

Cengiz Özkan 171"

Ayhan Açıkalın 160"

Hürol Sarp 160”

Mahmut Yılbaş 159“ 

İsmet Gürbüz Civelek 158"

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Nuri Yıldırım 236 oy
Zafer Özcan 231 "

Süleyman Şahin 216"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Melih Yenişehirli 183 oy 

Niyazi Ardıçoğlu 166" 

Şinasi Erdemli 164"

Onur Kurulu Asil Üyeleri

Kemal Mısırlıoğlu 238 oy
Turgut Çarıklı 236 "

Ersen Yavuz 234"

Can Hamamcı 228"

Kudret Ulutürk 227"
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Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Cevat Kani Uner 181 oy
Ertan Dikmen 166 "
Fikret Öngen 165 "
Turhan Beyazit 162 "
Bahattin Ablum 161 “

Genel Kurul'da Metin Kazancı ve arkadaşları ta
rafından verilen bir tüzük değişikliği önergesi ile BYYO 
mezunları ve öğretim kadrosunun da Mülkiyeliler Birliği'ne 
üyeliklerinin sağlanması teklif edildi, ancak bu öneri Ge
nel Kurul üyeleri tarafından kabul edilmedi.

Görüldüğü gibi, bu Genel Kurul'da da Ayhan Açı- 
kalın'ın tekrar liste çıkararak yönetime gelme çabası ba
şarılı olamadı. Bunun nedenini, “yeni yönetimin yeni de
ğerler yaratması ve bunda da etkili olması"na bağlamak 
mümkündür.*24) Gerçekten de Mülkiyeliler Birliği'nde artık 
eski kuşağın etkisi ortadan kalkmış, yeni bir anlayış ege
men olmuştu.

İkinci Çalışma Dönemi

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni yönetim kurulu ilk top
lantısını 3 Mart 1982 tarihinde gerçekleştirdi ve 1 nolu ka
rarla görev dağılımı şu şekilde yapıldı.*25)

Güngör Aydın 
Ayhan Çopur 
Çetin Vardar 
Haluk İncitmez 
Alper Aktan 
Salih Er 
Muammer Yiğit

Genel Başkan
2. Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
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3 Mart 1981 günü düzenlenen "Kapitilasyonlardan Tam Bağımsızlığa” paneli. 
Soldan: Uğur Mumcu, Sina Akşin, Bahri Savcı, Gündüz Ökçün.



9 Ocak 1982 günü düzenlenen “Cumhuriyet Döneminde Bilim ve Kültür” paneli.
Soldan: Aziz Nesin, Muammer Sun, Cahit Arf, İlhan Selçuk, Bahri Savcı, Şerafettin Turan, Oğuz Onaran.
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Bu dönemde yönetim kurulunca alınan kararlardan ba
zıları ise şöyle:<26>

- 1.5.1982 tarih ve 8 sayılı kararla "Vakıf yönetim ku
ruluna Birlik yönetim kurulu kontenjanından Erhan Tez- 
gör’ün seçilmesi,"*27)

- 30.6.1982 tarih ve 14 sayılı kararla "Yönetim Kurulu 
üyeleri Alper Aktan ve Muammer Yiğit'in istifalarının kabul 
edilmesi ve yerlerine yedek üyeler Feridun Özgen ve 
Cengiz Özkan'ın seçilmeleri. Alper Aktan'ın Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden de ay
rılması nedeniyle bu göreve Salih Er'in atanması,"

- 7.8.1982 tarih ve 17 sayılı kararla "BYYO'nun 
SBF'den ayrılarak Ankara Üniversitesine bağlanması ne
deniyle, bu okul mezunlarına artık giriş kartı ve
rilmemesi,"

- 15.1.1983 tarih ve 30 sayılı kararla "1983 Mali Genel 
Kurulu'nun 29.1.1983 günü yapılması,"

- 7.2.1983 tarih ve 32 sayılı kararla "Yönetim Kurulu 
üyesi Cengiz Özkan'ın görevli olarak yurtdışına gi
deceğinden Birlik yönetiminden istifasının kabulü ve ye
rine yedek üye Ayhan Erel'in seçilmesi,"

- 16.2.1983 tarih ve 33 sayılı kararla "Ceza ve Tu
tukevlerinin Adalet Bakanlığından alınarak İçişleri Ba
kanlığına bağlanmasına karşı bir basın bildirisi ha
zırlanması,"

- 9.3.1983 tarih ve 36 sayılı kararla "Haluk İncitmez'in 
Genel Başkan Güngör Aydın hakkında verdiği önergenin 
red edilmesi,"

- 30.3.1983 tarih ve 37 sayılı kararla yönetim kurulu 
üyeliğinden istifa eden Haluk İncitmez'in ve yerine ça
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ğırılan yedek üye Ayhan Açıkalın'ın istifalarının kabulü ve 
yerlerine bir sonraki yedek üye Hürol Sarp'ın seçilmesi,"

- 6.4.1983 tarih ve 38 sayılı kararla “Genel Saymanlığa 
Ayhan Erel'in getirilmesi ve Selim ilkin'in yazı kurulu üye
liğinden kendi isteği ile ayrılmasının kabul edilmesi,"

- 19.10.1983 tarih ve 48 sayılı kararla "2098 sayılı 
Dernekler Kanunu'nun 4. ve 18. maddelerinin getirdiği so
rumluluk gereği yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 
Salih Er'in istifasının kabulü,"

- 14.12.1983 tarih ve 52 sayılı kararla "Olağan Genel 
Kurul toplantısının 29 Ocak 1984 tarihinde yapılması,"

Yönetimde Ayrışmalar

Bu yönetim döneminde Birlik yöneticileri arasında sert 
tartışmaların ve çatışmaların yaşandığına tanık olundu. 
Bu süreç, öncelikle Birlik yönetimi tarafından Vakıf yö
netimine seçilen Bahri Gevrek'in istifası ile başladı. 1980 
deki hareket içinde de yer alan Gevrek'in istifası, ekip 
içinde oluşan çatlamanın habercisi niteliğinde idi. Gev- 
rek'ten boşalan üyeliğe Erhan Tezgör atandı.

Gevrek'in istifasının ardından gelen ikinci dalgada ise 
yönetim kurulu üyeleri Alper Aktan ve Muammer Yiğit is
tifa ettiler. Yönetim Kurulu karar defterinde istifaların ka
bulü için alınan kararda;

"Birlik yönetim kurulu üyeleri sayın Muammer Yiğit ve 
sayın Alper Aktan'ın 22.6.1982 tarihlerini taşıyan ve aynı 
gün Yönetim Kurulu Başkanlığına verdikleri istifa di
lekçeleri incelenmiş;

Sayın Muammer Yiğit'in dilekçesinde yer alan ’ yö
netim kurulu çalışmalarında anladığım anlamda de
mokratik bir ortam olmadığı'
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Sayın Alper Aktan'ın dilekçesinde yer alan ' yönetim 
kurulu içinde oluşan koşulların birlikte çalışma olanağını 
ortadan kaldırıcı nitelik kazandığı'

yolundaki gerekçeleri değerlendirilerek yerinde gö
rülmemekte ve kendilerine bu savlarının geçersiz ve kuş
kudan ibaret olduğu kanıtlarla ortaya konmakla beraber, 
birlikte istifa etme kararlılığını sürdürmeleri üzerine is
tifalarının kabulüne ve sayın Alper Aktan'ın dilekçesindeki 
isteği üzerine Mülkiyeliler Birliği Dergisi Yazı İşleri So
rumlu Müdürlüğünden alınmasına ayrıca kendilerine, 
metni bu karar altına yapıştırılan açıklamanın gön
derilmesine.... oy birliği ile karar verildi."*28) deniliyordu.

Kararın sonunda "oybirliği" ifadesinin kullanılmasına 
rağmen, Genel Sayman Haluk İncitmez'in imzasının al
tında görülen muhalefet şerhi, bu kararda oybirliğinin ger
çekleşmediğini gösteriyordu.

İncitmez'in, muhalefet şerhinde " istifaları kabul edilen 
iki yönetim kurulu üyesine gönderilen açıklama metninin 
son bölümünde yer alan 'çekilme kararının birlikteliği’ gö
rüşüne ve bu çekilmenin 'anlamlı bulunduğu' biçimindeki 
müstehzi değerlendirmeye katılmıyorum"*29) yazması, is
tifa etmese de istifa eden iki üyeye yakın bir tavır alması 
olarak beliriyordu.

Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Alper Aktan'a ve 
Muammer Yiğit'e gönderilen metinde Aktan'ın ve Yiğit'in 
istifa mektuplarındaki ifadelere karşı şöyle denildi:

"...istifa dilekçenizde dayanak ve kanıtları be
lirtilmeden, sayın Muammer Yiğit tarafından ' yönetim ku
rulu çalışmalarında anladığım anlamda demokratik bir or
tam olmadığı' ve Alper Aktan'ın,' Yönetim Kurulu içinde 
oluşan koşulların birlikte çalışma olanağını ortadan kal
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dırıcı nitelik kazandığı' yolunda ileri sürülen savlar inan
dırıcı olmamaktadır.

Öte yandan Yönetim Kurulumuzun iki yıla yaklaşan 
çalışmalarında her üyenin birlikte saptanan genel ilkeler 
çerçevesinde en geniş yetkilerle çalıştığı gibi, bu süre içe
risinde istifa tarihinize kadar alınan tüm kararlarda yö
netime herhangi bir muhalefetinizin bulunmadığı ve is
tifanızdan üç gün önceye rastlayan son hafta içerisinde 
19.6.1982 tarihinde yapılan toplantıda alınanlar dahil bü
tün kararlarda oybirliğinin bulunduğu dikkate alındığında, 
durum daha da açıklık kazanmaktadır.

Bütün bu gerçeklerin tarafınıza şifahen anlatılarak is
tifalarınızın geri alınması yolundaki uzun ve ısrarlı ça
lışmalarda, ileri sürdüğünüz gerekçelerin vaki olmadığına 
ilişkin asgari görüş birliğinin sağlanabildiği konusunda va
rılan ortak inancımıza karşın, birlikte çekilme kararınızın 
değişmemesi anlamlı(l) bulunmuş ve yapılan ayrıntılı de
ğerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulumuzun oybirliği 
ile aldığı 30.6.1982 tarih ve 14 sayılı kararı ile istifalarınız 
kabul edilmiştir."*30)

Bu istifalar Yönetim Kurulunu oldukça sarstı. Güngör 
Aydın bugün bu ayrışmayı "düşünsel değil, bireysel ne
denlere bağlarken, istifa edenlerden Alper Aktan ise is
tifasını şu nedenlere dayandırıyor:

"Yönetime ikinci kere geldiğimizde büyük bir onarım 
yaptık. Bu onarım, olumsuz ekonomik koşullarda yapıldı. 
Bir kısmı da müstecir tarafından yapıldı. O dönemde 
müstecir Bülent adında biriydi. Müstecirin arkasında Yu
suf Çetin ve Mustafa Gündeşlioğlu'nun olduğu de
dikoduları yayılmaya başladı. O sırada Muammer Yiğit lo
kalden sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Yiğit ile Çetin'in 
ilişkilerinin iyi olması ve lokalde sürekli beraber olmaları
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bu dedikodulara Yiğit'in de adının katılmasına neden ol
du. Bu son derece haksız ve yakışıksız bir suçlamaydı. 
Ben kişisel olarak buna tepki gösterdim. Yiğit ile birlikte 
alınmış bir karar değildi. Tamamen benim bu haksızlığa 
karşı olan bir tepkimdi. Ayrıca bu dönemden sonra yö
netim içinde benim iç kabine olarak nitelendirdiğim bir du
rum oluştu. Aydın, Çopur, Er ve Vardar dan oluşan bu iç 
kabine , Yiğit, İncitmez ve beni dışlayan bir tutum içine 
girdiler. Bu gibi olumsuzluklar beni istifa etme noktasına 
götürdü."*31)

Görüldüğü gibi yönetim kurulunda ortaya çıkan an
laşmazlık Aydın'ın da belirttiği gibi tamamen bireysel tep
kiler nedeniyleydi. Ciddi düşünce ayrılıklarına da
yanmayan bu ayrışma Birlik'te 1980 den sonra yaşanan 
en önemli kopuş oldu. Bir süre sonra da müstecirin söz
leşmesi feshedildi.

İki üyenin istifasından ve yedek üyelerin katılımından 
sonra çalışmalarına devam eden Yönetim Kurulu bir süre 
sonra yeni bir krize girdi. Genel Sayman Haluk İncitmez, 
Yönetim Kurulunun aldığı, ceza ve tutukevlerinin İçişleri 
Bakanlığına bağlanmasına karşı çıkan bir basın bildirisi 
hazırlanmasını kararlaştıran kararına muhalefet ederek 
yeni bir çatışmanın gündeme gelmesine neden oldu, in
citmez, kararın altına koyduğu muhalefet şerhinde "Ceza 
ve tutukevlerinin İçişleri Bakanlığına bağlanması ko
nusunun, Birliğin amaçlarıyla bağdaşmadığından, bu ko
nuda basın bildirisi hazırlanarak görüş bildirilmesine mu
halifim."*32) diyerek, yönetimde uzun süredir devam eden 
tartışmalara yeni bir boyut kattı.

Bu olayın ardından Haluk incitmez, 21.2.1983 ta
rihinde Genel Başkan Güngör Aydın hakkında, Yönetim 
Kuruluna bir güvensizlik önergesi verdi. 22.2.1983 tarihli
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Yönetim Kurulu toplantısında da alınan kararların altını 
imzalamayarak adının altına "21.2.1983 tarihli, Genel 
Başkan hakkındaki güvensizlik önergem bu toplantıda 
gündeme ve dikkate alınmadığından istifa etmiş bu
lunuyorum."*33) yazarak Yönetim Kurulundan istifa etti.

Yönetim Kurulunda ciddi sorunlara yolaçan bu eylem 
üzerine Kurul 9.3.1983 tarihinde toplanarak konuyu gö
rüştü. Güngör Aydın'ın bu konuyla ilgili yönetim kurulu 
üyelerine yazdığı metin üzerinden tartışmalar yapıldı. Altı 
sayfayı bulan bu uzun metnin büyük bir bölümünde id
dialara karşı ayrıntılı açıklamalar yer aldı. Güngör Aydın 
metnin sonuç bölümünde konuyla ilgili olarak şu gö
rüşlere yer verdi:

"Yalnızca Birlik Genel Başkanlığı görevime karşı değil, 
yaşamım boyunca toplumsal konularda verdiğim sa
vaşım, savunmaya çalıştığım ilkeler, izlediğim doğrultu ve 
çizgiye karşı da yöneltilmiş bütünüyle haksız ve çok ağır 
bir suçlamayla karşı karşıya bırakılmış bulunuyorum.

Suçlamalar, sayın İncitmez'e de yakıştıramadığım, öy
le olmasını istemediğini içtenlikle sandığım, kötü ni- 
yetlilerce Birliğimiz ve Yönetim Kurulumuz aleyhine kul
lanılmaya açık, gerçek dışı öğeleri içermektedir."*34)

Uzun tartışmalardan sonra Yönetim Kurulu aşağıdaki 
kararları alarak konuyu kapattı:

"Yönetim Kurulu üyelerin çoğunluğu ile toplandı. Öner
genin Genel Başkana yönelik olması nedeniyle toplantı 2. 
Başkan Ayhan Çopur başkanlığında yapıldı.

1- Haluk İncitmez'in 21.2.1983 tarihli önergesi ile Gün
gör Aydın'ın 2.3.1983 tarihli önergesi yönetim kurulunda 
tartışılarak değerlendirilmiş; Haluk İncitmez'in öner
gesinde ileri sürdüğü iddiaların haksız, yersiz ve yanlış ol
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duğu saptanmış; Güngör Aydın'ın önergesinde belirtilen 
hususlardan, Haluk İncitmez'in kişiliğine yönelik de
ğerlendirmeler dışındaki bölümleri aynen benimsenmiş 
ve,

a- Genel Başkan Güngör Aydın hakkında Haluk İn
citmez tarafından verilen 21.2.1983 tarihli güvensizlik 
önergesinin reddine, (kendisi ile ilgili olduğundan Güngör 
Aydın oylamaya katılmamıştır) oybirliğiyle,

b- Haluk İncitmez'in 22.2.1983 tarihli istifa dilekçesinin 
kabulüyle boşalan üyeliğe sıradaki ilk yedek olan Ayhan 
Açıkalın'ın çağırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."*35)

Karar Ayhan Çopur, Salih Er, Çetin Vardar, Fikret Öz
gen, Ayhan Erel ve Güngör Aydın tarafından imzalandı, 
ancak Güngör Aydın kararın altına şu muhalefet şerhini 
koydu:

"Kararın, oylamasına katılabildiğim, Sayın İncitmez’in 
istifasının kabulüne ilişkin 1/b bölümüne, önergemde be
lirttiğim nedenlerle ve kendime saygımım bir gereği ola
rak, katılmıyorum."*36)

Bütün bu gelişmelerin ardından da yönetim kurulu 29 
Ocak 1984 tarihinde Olağan Genel Kurul kararı aldı. Böy- 
lece 4 yıllık Güngör Aydın döneminin de sonuna gelinmiş 
oldu.

1980-1984 Döneminde Vakıf Çalışmaları

1980 Şubat ayında yapılan Genel Kurulun ardından, 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı tüzüğü gereği Genel Başkanın 
Vakıf Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olması ve Genel 
Kurulda bir üyenin yine tüzük gereği Vakıf Yönetim Ku
ruluna seçilmesi ile Vakfın yeni yönetimi şu şekilde oluş
tu: *37>
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Güngör Aydın Başkan (Doğal Üye)
Ziya Eralp 2.Başkan

(Yük.Dan.Kurulunu temsilen) 
Mustafa Özyürek Sayman

(Vakıf Yön. Kur. temsilen)
Prof.Dr İsmail Türk Üye ( SBF'ni temsilen)
Kamil Erdeha Üye (Genel Kurulca seçilen) 
Göksan Soner Üye (Genel Kurulca seçilen) 
Arslan Kaya*38) Üye (BirlikYön.Kur. temsilen)

Bu dönemde Vakıf Yönetim Kurulu tarafından aşa
ğıdaki kararlar alındı:*39)

- 15 Nisan 1980 tarih ve 75 sayılı kararla "3 Mart 
1980 tarihinde görev süresi dolan ve Vakıf Yönetim Ku
rulu tarafından seçilen Şeref Tolungüç'ün 4 yıllık süre ile 
yeniden denetçi olarak seçilmesi,"

- 23.9.1980 tarih ve 80 sayılı kararla "Vakıf Yönetim 
Kurulu üyeliği süre dolması nedeniyle sona eren Mustafa 
Özyürek'in 4 yıl için yeniden seçilmesi, aynı biçimde süre 
dolması nedeniyle üyeliği sona eren Prof.Dr. İsmail 
Türk'ün yerine, en az doçentlik ünvanını almış Mülkiyeli 
bir öğretim üyesinin seçilmesi için S.B.F.'ne yazı ya
zılması,"

- 28.10.1980 tarih ve 82 sayılı kararla “Fakülte De- 
kanlığı'nca Vakıf Yönetim Kurulu'na aday gösterilen 
Doç.Dr.Metin Kazancı'nın seçilmesi,"

- 7.6.1982 tarih ve 104 sayılı kararla " Vakıf Yönetim 
Kurulu üyeliğinden istifa eden Y.Bahri Gevrek'in is
tifasının kabulüne ve yerine Mülkiyeliler Birliği Yönetim 
Kurulu tarafından seçilen Erhan Tezgör'ün atanması,"
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1980-84 Rüştü Koray Ödülü

Yönetim Kurulu'nun, görevde kaldığı dört yıllık süre 
içinde bir kez Rüştü Koray Ödülü verildi. 1980 ve 1981 
yılı ödülleri Atatürk yılı olması nedeniyle birleştirildi. 1981 
yılında Rüştü Koray Ödülü'nün duyurusu Mülkiyeliler Bir
liği Dergisi'nin 64-65. sayısında yer aldı. Buna göre:

Ödül yarışmasının konusu "Cumhuriyet Dönemi Eko
nomi Politikalarının Sosyal Politikalara Yansımaları." ola
rak belirlendi.

Yarışmanın seçiciler kurulunda Güngör Aydın, Ziya 
Eralp, Prof.Dr.Korkut Boratav, Doç.Dr.Güneri Akalın ve 
Doç.Dr. Çelik Kurdoğlu yer aldılar. Yarışmada; Birinciye 
30 bin TL., İkinciye 20 bin TL., Üçüncüye ise 10 bin TL. 
ödül verileceği ilan edildi. Ancak, Rüştü Koray ailesi adı
na ödülü üstlenen Şükran Kurdakul ile yapılan gö
rüşmelere rağmen, ödülün finansman sorunu çö- 
zülemediğinden Rüştü Koray Ödülü 1983 yılına kadar 
verilemedi.

1983 yılında ise Rüştü Koray Ödülü'nün konusu "Top
lumun Gelişmesine ve Demokratikleşmesine Katkıda Bu
lunan Yapıtlar" olarak belirlendi. Yarışma seçiciler kurulu 
ise Güngör Aydın, Ziya Eralp, Prof.Dr. Alpaslan Işıklı ve 
Doç.Dr.Yılmaz Akyüz'den oluştu.

Seçiciler Kurulu mevcut yapıtlar arasından Prof.Dr. 
Korkut Boratav'ın "Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm", 
Dr.Çağlar Keyder'in "Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye 
1923-1929", Dr.Uygur Kocabaşoğlu'nun "Şirket Tel
sizinden Devlet Radyosuna" adlı yapıtlarını ödüle değer 
buldu.

Güngör Aydın ve arkadaşlarının Birlik yönetiminde bu
lundukları dört yıllık dönemde, yaşanan bazı sorunlara
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karşın başarılı bir yönetim örneği göstererek görevlerini 
devrettiler. Bu dönem, başında da belirtildiği gibi, Mül
kiyeliler Birliği'nin siyasallaşmasının ve bu çizginin gü
nümüze kadar sürmesinin başlangıcı oldu. Bu anlayış, 
Birlik’in etkinliklerinden dergisine, aldığı kararlardan top
lumsal olaylar karşısındaki tepkilerine kadar her ça
lışmasına damgasını vurdu. Başta Aydın olmak üzere, bu 
dönemde görev alan kişiler, bundan sonraki süreçte de 
Birlik genel kurullarında etkinliklerini ve ağırlıklarını sür
dürdüler.
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( 1) Aynı tarihlerde yapılan Türk İdareciler Derneği genel ku
rulunda da benzer bir süreç yaşandı ve aynı grup seçimleri ka
zanarak başkanlığa Aydemir Ceylan’ı getirdi.

( 2) Görüştüğümüz bazı Mülkiyeliler 1980 Genel Kurulu için “İçiş
leri Bakanlığı Hareketi” deyimini kullandılar. Bu Genel Kurula 
Bakanlığın taşra teşkilatlarından çok fazla katılımın olduğunu 
belirttiler.

( 3) Salih Er ile 3 Haziran 1995 tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nde ya
pılan görüşme.

( 4) Güngör Aydın ile 3 Haziran 1995 tarihinde Mülkiyeliler Bir
liği’nde yapılan görüşme.

( 6) Aynı görüşme.

( 7) Ayhan Açıkalın ile 26 Aralık 1994 tarihinde evinde yapılan gö
rüşme.

( 8) 1980 Genel Kurulu o döneme kadar yapılan en yoğun katılımlı 
genel kurul oldu. Katılımcılar salona sığmadığından Birlik bah
çesine hoparlör konularak genel kurulu izleme olanağı bul
dular.

( 9) 24 Şubat 1980 Genel Kurulu tutanakları.

(10) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(11) Üyelere gönderilen 3 Mart 1980 tarihli mektup.

(12) Daha önce SBF'ne bağlı olan Basın Yayın Yüksek Okulu’nun, 
Fakülte’den ayrılması üzerine bu uygulamaya son verildi.

(13) Güngör Aydın ile görüşme.

(14) “Konumuz Anayasa" Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Nisan-Mayıs- 
Haziran 1980, cilt 8-9, sayı 59, sayfa 2-24.

(15) Güngör Aydın ile görüşme.

(16) Aynı görüşme.

(17) Salih Er ile görüşme.

(18) Karar Defteri.

(19) Güngör Aydın ile görüşme.

(20) 1982 Genel Kurulu tutanakları.

(21) Aynı tutanaklar.

(22) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 
(24.2.1980-28.2.1982).

NOTLAR
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(23) Aynı tutanaklar.

(24) Salih Er ile görüşme.

(25) Karar Defteri.

(26) Karar Defteri.

(27) Tezgör'ün seçimi.

(28) Karar Defteri.

(29) Karar Defteri.

(30) Yönetim Kurulu'nun istifa eden üyelere gönderdiği karar def
terine ekli mektup.

(31) Alper Aktan ile görüşme.

(32) Karar Defteri.

(33) Karar Defteri.

(34) Güngör Aydın’ın Haluk incitmez'in suçlamalarına yanıt verdiği 
karar defterine ekli mektup.

(35) Karar Defteri.

(36) Karar Defteri.

(37) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(38) Arslan Kaya Vakıf Yönetim Kurulu üyesiyken vefat eden Tarık 
Hatusil’in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere atanmıştır.

(39) Vakıf Karar Defteri.
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IV

1984 - 1986 Dönemi

Seçilmiş Son Dekan Yeni Başkan

1984 Genel Kurulu'na gelindiğinde, Genel Başkan 
Güngör Aydın tekrar aday olmayacağını açıkladı. Böy- 
lece Mülkiyeliler camiasında yeni bir genel başkan ve yö
netim arayışı da başlamış oldu. Kendisi ile yapılan gö
rüşmede Güngör Aydın, genel başkanlık için, o dönemde 
1402 sayılı sıkıyönetim yasası ile okuldan uzaklaştırılan 
Prof.Dr. Alpaslan Işıklı'ya öneri götürdüğünü fakat, İşık
lanın bu öneriyi geri çevirdiğini belirtti.

Aynı görüşmede Aydın başkanlığa tekrar aday ol
mamasının nedenleri olarak, "iki dönemlik sürenin yeterli 
olduğunu, bütün yönetimlerin böyle bir ilkeye uyarak iki 
dönemden fazla yönetime talip olmamalarının geleneğini 
oluşturmaya çalıştığını" söyledi. Aydın ayrıca, "kişisel ola
rak politika yapmak niyetinde olduğunu ve bunun Mül
kiyeliler Birliği Genel Başkanlığı ile birlikte yü
rümeyeceğini düşündüğünü" belirtti.*1)

Genel Kurul hazırlıkları ve yeni yönetimin belirlenmesi 
çalışmaları, 1980 yılından beri birlikte davranan ekip ta
rafından yürütülüyordu. Genel Başkanlık ve Yönetim Ku
rulu için çeşitli isimler üzerinde duruldu.

Bu çalışmalar sürerken Aydın, Genel Başkanlık öne
risini, Fakültenin seçilmiş son dekanı sıfatını taşıyan ve 
1402 sayılı yasa ile görevine son verilmiş olan Prof. Dr. 
Cevat Geray'a götürdü. Geray, o günlerde Fakülteden 
uzaklaştırılan öğretim üyeleri içinde, seçimle göreve ge
len son dekan olması nedeniyle bir simge konumundaydı. 
Geray'ı Genel Başkan yaparak başta YÖK olmak üzere, 
12 Eylül'ün üniversitelere getirdiği anti-demokratik yapıya 
da bir tepki oluşturulmuş olacaktı. Geray'ın, üniversite ve
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Mülkiye camiasında sevilen ve sayılan bir kişi olması da 
bu düşünceyi pekiştiriyordu. Böylece Geray kendisine 
yapılan teklifi kabul ederek Genel Başkan adayı oldu.

Geray, liste hazırlıklarını daha çok Güngör Aydın ve 
Mülkiye topluluğu içinde güvendiği isimlerle birlikte yü
rüttü. Bu çalışmalar sonucunda Geray, listesine Erdem 
Yörükoğlu, Muharrem Kılıç, Hürol Sarp, Fikret Ongen, Ci
hat Madanoğlu ve Ayhan Erel gibi Mülkiyelileri aldı.

1984 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği'nin Genel Kurulu 29 Ocak 1984 gü
nü saat 13.30'da Vakıf salonunda toplandı. Gündem ge
reği yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Divan Baş- 
kaniığı’na Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Başkan yardımcılığına 
Kudret Ulutürk, yazmanlıklara da Mehmet Kesimoğlu ve 
Ali Develioğlu getirildiler.

Genel Başkan Güngör Aydın söz alarak Yönetim Ku
rulu çalışma raporunu okumaya başladı. Aydın, ko
nuşmasının başında "geçen çalışma döneminde yerine 
getirilen etkinliklerin, demokrasi ve insan hakları yö
nünden, derneklerin etkinlik ve işlevleri açısından Tür
kiye'nin çok ağır koşullardan geçtiği olağanüstü bir dö
nemde gerçekleştirilmeye çalışıldığını" belirtti.

Güngör Aydın yaptığı konuşmada, Mülkiyeliler Birliği 
Yönetim Kurulu'nun bütün çalışmalarında;

"- Demokrasinin temel öğelerinden bulunan der
neklerden biri olan Birliğin yükümlendiği ve tüzüğü ile 
amaçladığı demokratik toplumsal işlevinin gerekli kıldığı 
ödevler,

- Yönetimi üstlenirken Genel Kurul ve kamuoyu önün
de açıklayıp savunduğumuz, üyelerimizin oylarıyla da
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desteklenerek Birlik yönetiminde uygulanması onaylanan 
görev anlayışının ve ilkelerinin gerekleri doğrultusunda 
yürümeye özen gösterdiğimizi, bu doğrultuda görev yap
tığımızı vurgulamak istiyorum." dedi.<2>

Çalışma Raporunda Yönetim Kurulu'nun bu dönemde 
yaptığı çalışmalar "Yürütülen Etkinlikler" başlığı altında 
sunuldu. Bunlardan önemli olanları şunlardır:

Tüzüğümüzde öngörülen amaçlar doğrultusunda, 
yurt gerçekleri, ekonomik ve toplumsal ülke sorunları ko
nularında 1980 yılından 1982 başına değin ger
çekleştirilen açıkoturum vs. nitelikteki kamuoyu olu
şumuna katkı sağlayıcı etkinliklerden sonra, derneklerin 
bu tür çalışmalarının sınırlanmış ve izne bağlanmış bu
lunması nedeniyle son iki yıllık dönemde bu çerçevede 
etkinlikler gösterme olanağı bulunamamıştır. Üyelerimizin 
sorunları ile ilgili iki genel konuda yapmayı kararlaştırarak 
metinlerini de ilettiğimiz basın toplantılarına ilişkin is
teklerimize yanıt/izin verilmemiştir. Bu çerçevelerde ka
larak gerçekleştirebilme olanağımız bulunan diğer et
kinlikler, amaç ve ilkelerimizle uyumlu biçimde yerine ge
tirilmeye çalışılmıştır.

- Kamu yönetiminde çalışanlar ya da üyelerimizle ilgili 
hukuk dışı uygulamalara ve haksızlıklara karşı çıkılarak, 
bu konularda yargı ve yönetime başvurularda, hakların 
aranmasında hukuksal, yönetsel ve düşünsel yardımların 
gerçekleştirilmesi için elden gelen çabalar gösterilmiştir."

Güngör Aydın yaptığı konuşmada, ayrıca, Mülkiyeliler 
Birliği'nin yurt gerçekleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
sorunları konularında görüş, düşünce, eleştiri ve öneri 
üretilmesinin gerekliliğine değindi. Mülkiye topluluğunun 
ve onun adına Birlik’in, olağan sivil yönetimin oluş
masında, yeniden düzenlenmesi ve yapılanması ko
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nusunda öncelikle görüş ve düşünce belirtmesinin de do
ğal olduğunu açıkladı.

Ülkemizde kamu yönetiminin, gerek felsefesi, gerekse 
uygulamaları açısından, giderek hızlanan köklü toplumsal 
değişimlere ve gelişimlere ayak uyduramayarak genel bir 
yetmezlik içine düştüğüne dikkati çeken Aydın, "hizmet 
götürme olanaklarına kavuşamayan bir kamu yönetimi 
doğallıkla etkinliğini ve saygınlığını büyük ölçüde yi
tirecektir. Halkın yararına yürümeyen, çabuk ve doğru iş
lemeyen kamu yönetimi etkili ve güven verici olamaz. Bu
nun temel koşulu da, yönetimin bütün süreçlerinde halkın 
demokratik katılımını ve denetimini sağlamaktır. Değilse 
bürokrasi, her türlü sapma ve yolsuzluklara açık duruma 
gelir."<3> dedi.

Güngör Aydın'ın Yönetim Kurulu çalışma raporunu 
okumasının ardından Denetim Kurulu adına Nuri Yıldırım 
Denetim Kurulu raporunu okudu ve Raporlar üzerine gö
rüşmeler başladı.

ilk sözü alan Prof. Dr. Cevat Geray, Dekanlığı dö
neminde Fakülte ile Birlik'in dostluk ve dayanışma içinde 
bulunmasına özen gösterdikleri ve bu tavrı kesintisiz sür
dürdükleri için Birlik Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Ge
ray "Rapordan da anlıyoruz ki , Yönetim Kurulu şimdiki 
Fakülte yönetimiyle de bu dayanışmayı sürdürmek is
temiş, ancak Fakülte yönetimi bu olgunluk düzeyini tut
turamamıştır. Ayrıca Yönetim Kuruluna Fakülte'den ay- 
rılanlara da sahip çıktığı için teşekkür ediyorum." diyerek 
sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan Prof. Bahri Savcı ise, yönetim 
kurulunun ciddi, sorumlu ve bilimsel çalışmalarda bu
lunduğunu belirterek, erozyona uğrayan Fakültemiz öğ-
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retim üyelerine sahip çıkıldığını, bu nedenle de yönetim 
kuruluna teşekkür ettiğini belirtti. Savcı ayrıca Fakülte 
bünyesinden ayrılan Basın-Yayın Yüksekokulu için de üz
gün olduğunu sözlerine ekledi.

Üyelerden Tuncer Ünsal ve Tayfun Talipoğlu'nun da 
söz almasının ardından Güngör Aydın üyelerin desteğine 
teşekkür etti.(4>

Genel Kurulun seçimler bölümüne geçmeden önce, 
başını Nihat Gebeloğlu’nun çektiği bir grup ayrı bir liste 
çıkarmak için çalışma yaptılar. Gebeloğlu'nun, Güngör 
Aydın tarafından listeye konulmak istendiği ancak bu 
mümkün olmayınca ayrı bir liste çıkardığı iddiaları Genel 
Kurul'da tartışmalara neden oldu.

Gebeloğlu, hazırladığı karşı listeye Ahmet Bahadır Bo- 
so, Mustafa Adıgüzel, İbrahim Gündüz, Nihat Özkaya, 
Zafer Özcan gibi isimleri aldı. Genel Başkanlık için ise 
Cevat Geray'ı aday gösterdi. Bu kişilerden bazıları, Ge
beloğlu'nun listesine girmek istemediklerini açıkladılar. 
Bunlardan Ahmet Bahadır Boso, yaptığı konuşma ile "Ge
beloğlu listesinde yer almak istemediğini, ancak Geray 
listesinin anti-demokratik bir biçimde oluştuğu kaygısını 
taşıdığını, bu nedenle de Genel Başkanlığa bağımsız 
aday olduğunu"*5) açıkladı.

Yönetim Kurulu'nun aklanmasının ardından da se
çimlere geçildi. Yapılan seçimler sonunda Birlik organları 
şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Cevat Geray 196 oy
Muharrem Kılıç 174"
Erdem Yörükoğlu 156"
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Hürol Sarp 148"

Fikret Öngen 147"

Cihat Madanoğlu 146"

Ayhan Erel 143"

Ayrıca; Mustafa Adıgüzel 47, İbrahim Gündüz 43, Za
fer Özcan 40, Nihat Gebeloğlu 39, Ahmet Bahadır Boso 
28 ve Sinan Alp de 21 oy aldılar.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Turgay Erpul 162 oy

Cengiz Özkan 159

Faruk Coşar 159'

Tülay Demirel 159'

A.Berna Öztürk 159'

İbrahim Gündüz 158'

Ersin Kabaoğlu 153"

Ayrıca; Latif Karaman ve Mustafa Su 38'er, Osman 
Tan ve Hayrettin Polat 37'şer, Ramazan Özcan da 31 oy 
aldılar.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Nuri Yıldırım 197 oy

Türkan Toprak 160"

Müslüm Demirbilek 158"

Ayrıca; Nihat Özkaya 48, Fikret Öngen 36 oy aldılar.
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Sudi Kocaimamoğlu 194 oy 
Abdülkadir Ateş 160"
Şensu Yemişçi 159"

Ayrıca; İsmet Babür ve Aydın Seferbay 37'şer oy al
dılar.

Onur Kurulu Asil Üyeleri

Alpaslan Işıklı 198 oy
Bahri Savcı 197"
Uluç Gürkan 197"
Ertuğrul Baydar 196"
Can Hamamcı 158"

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ayrıca; Tayfun Beşe 35 oy aldı.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

İstemihan Talay 161 oy
Birsen Bozoğlu 158"
Sahir Koçak 158 “
Mete Aysal 158"
Savaş Aldoğan 157"

Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri

Fehmi Yavuz 197 oy
Cahit Talaş 197"
Fazıl Kafadar 195"
Metin Kazancı 160"
İlhan Erenel 153"
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Vakıf Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Salih Er 

Kamil Erdeha

121 oy 

84"

Ayrıca; Raif Bakova 52, Tanju Polatkan 18 oy aldılar. 

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ayrıca; Şeydi Özcan 61, Ahmet Dirioğlu 59 oy aldılar. 

Vakıf Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Nejat Taşçıoğlu 59 oy

Sudi Kocaimamoğlu 59"

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top
lantısını 30 Ocak 1984 tarihinde yaparak görev dağılımını 
şu şekilde gerçekleştirdi:*7)

Cevat Geray Genel Başkan

Erdem Yörükoğlu 2. Başkan 

Muharrem Kılıç Genel Sekreter

Behiç Önen 

Savaş Sönmez

64 oy 

62 "

Tanju Polatkan 
Aydemir Ceylan

66 oy 

64 "
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Cihat Madanoğlu Sayman

Hürol Sarp Üye
Fikret Öngen Üye
Ayhan Erel Üye

Bu dönemde yapılan çalışmalardan bazıları şöyledir*8):

- 15 Şubat 1984 tarih ve 6 sayılı kararla "Erhan Tez- 
gör’ün, Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu'nu temsilen Va
kıf Yönetim Kurulu üyesi olarak görevinin devamı"

- 28 Mayıs 1984 tarih ve 22 sayılı kararla "Yurt dışına 
gideceği için Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Muharrem 
Kılıç'ın yerine yedek üye Turgay Erpul'un çağırılması"

- 11 Haziran 1984 tarih ve 24 sayılı kararla " Mül
kiyeliler Birliği Dergisi'nin periyodik olarak 3 ayda bir çı
karılması ve sahipliğine Cevat Geray'ın, Genel Yayın Yö
netmenliğine Erdem Yörükoğlu'nun, Yazı İşleri Mü
dürlüğüne Haluk Gerger'in, Yazı Kurulu üyeliklerine Kor
kut Boratav, Alpaslan Işıklı, Can Hamamcı, Mete Tunçay, 
Haluk Gerger ve Salih Er'in, Danışma Kurulu üyeliklerine 
de Ayçan Giritlioğlu, Ahmet Tümer, Tuncer Bulutay ve 
Cevat Geray'ın getirilmesi"

- 26 Kasım 1984 tarih ve 43 sayılı kararla "Dernek Tü
züğünün 4. maddesi uyarınca Prof. Dr. Kurthan Fişek, 
Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. 
Tarık Zafer Tunaya, Dr. Haluk Gerger ve Prof. Dr. Fazıl 
Sağlam'ın Onursal Üyeliğe kabulü"

- 24 Aralık 1984 tarih ve 47 sayılı kararla "Tez Koop-İş 
Sendikası ile Mülkiyeliler Birliği arasında toplu iş söz
leşmesi imzalanması"

- 2 Ocak 1985 tarih ve 48 sayılı kararla " Yurt dışına
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giden Korkut Boratav'ın yerine yazı kurulu üyeliğine 
Prof.Dr.Ömür Sezgin'in alınması"

- 27 Eylül 1985 tarih ve 79 sayılı kararla "Görevli ola
rak uzun süreli yurt dışına gidecek olması nedeniyle istifa 
eden sayman Cihat Madanoğlu'nun istifasının kabulü ve 
yerine yedek üye Faruk Coşar'ın çağırılması"

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, ülkemizde sendikal 
hak ve özgürlüklerin 12 Eylül yönetimi tarafından baskı 
altına alındığı bu dönemde çalışanları ile toplu iş söz
leşmesi imzalayarak bu anti-demokratik uygulamalara 
karşı anlamlı bir tepki oluşturdu.

Birlik, bu dönemde ayrıca, Mülkiyeli olmadıkları halde, 
Birlik'e önemli katkılarda bulunan ve 1402 sayılı yasayla 
görevlerinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Kurthan Fişek, 
Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. 
Tarık Zafer Tunaya, Prof. Dr. Fazıl Sağlam ve Dr. Haluk 
Gerger gibi akademisyenlere Onursal Üyelik ünvanı ve
rildi.

1984-1986 Döneminde Vakıf Çalışmaları

Cevat Geray döneminde Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın 
Yönetimi şu isimlerden oluştu:*9)

Cevat Geray Başkan (Doğal üye)
Ziya Eralp Başkan Yardımcısı

(Yük. Dan. Kurulu'nu temsilen) 
Mustafa Özyürek Sayman

(Vakıf Yön. Kur. temsilcisi)
Salih Er Üye (Genel Kurulca seçilen)
Kamil Erdeha Üye (Genel Kurulca seçilen)
Metin Kazancı Üye (S.B.F.'ni temsilen)
Erhan Tezgör Üye (Birlik Yön. Kur. temsilcisi)
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1984-86 Rüştü Koray Ödülü

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu 19 Eylül 1984 
tarih ve 3 sayılı kararla 1984 yılı Rüştü Koray Ödülü'nün 
"siyasal gelişme", "kamu yönetimi" ve "ekonomi-maliye" 
dallarında verilmesini ve seçiciler kurulunun Türker Al- 
kan, Alpaslan Işıklı, Kurthan Fişek, Cevat Geray, Salih Er 
ve Metin Kazancı'dan oluşmasını kararlaştırdı. Bir süre 
sonra yurt dışında bulunması nedeniyle Türker Alkan'ın 
yerine Mete Tunçay seçiciler kurulu üyeliğine getirildi.

Seçiciler Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda;

Siyasal Gelişme dalında: Türkiye'de özgün ve de
mokratik düşüncenin gelişmesine yaptığı katkılardan ve 
tartışmaya açık, eleştirici düşünce yapısına sahip ku
şakların yetiştirilmesindeki hizmetlerinden ve bu alanda 
verdiği yapıtlardan dolayı Prof. Bahri Savcı'ya,

Kamu Yönetimi dalında: Türk kamu yönetiminin genel 
sorunlarını büyük bir cesaretle ve bilimsel dürüstlükle 
açıklayan ve çözüm getirme yolunda uğraş veren ve ay
rıca kamu yönetimi alanındaki özgün yapıtlarıyla ve ver
diği derslerle demokrasiye inanmış kamu görevlileri ye
tiştirme yolundaki katkılarından dolayı Doç. Dr. Gencay 
Şaylan'a,

Ekonomi ve Maliye dalında: Türkiye'de ekonomi po
litikası bilim dalının gelişmesine öncülük etmiş ol
duğundan, bu dalda ortaya koyduğu çalışmalardan, özel
likle karşıt düşüncelerin hoşgörü ve saygıyla karşılanması 
konusunda yetiştirdiği kuşaklara örneklik ettiğinden, ay
rıca en çetin sorunlara dahi bilim adamı dürüstlüğü ile 
eğilme özveri ve cesaretini göstermiş olduğundan Prof. 
Sadun Aren'e verilmesini oybirliği ile kararlaştırdı.
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Rüştü Koray Ödülü'nü kazananlara ödülleri 4 Aralık 
1984 günü Birlik binasında düzenlenen bir törenle verildi. 
Aynı törene Birlik Onursal üyeliklerine seçilen Prof. Dr. 
Tarık Zafer Tunaya, Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Kor
kut Boratav, Prof. Dr. Kurthan Fişek, Doç. Dr. Fazıl Sağ
lam ve Dr. Haluk Gerger'e de onur belgeleri verildi.

1985 yılında ise Rüştü Koray Ödülü'nün "Toplumun 
gelişmesine ve ilerlemesine yapıt ve çalışmalarıyla kat
kıda bulunanlara" verilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla 
oluşturulan seçiciler kurulu Aziz Nesin, Timur Selçuk, Yal
çın Küçük, Cevat Geray, Salih Er ve Metin Kazancı'dan 
oluştu.

Seçiciler Kurulu toplantısı sonucunda 1985 yılı Rüştü 
Koray Ödüllerinin sanatçı Ruhi Su, Prof. Dr. Fehmi Yavuz 
ve Prof. Dr. Cahit Talas'a verilmesi karara bağlandı. Ya
pılan törenle ödüller sahiplerine verildi.

Vakıf bu dönemde Prof. Dr. Fehmi Yavuz'un "Anı
larım" adlı kitabını da bastırarak satışa çıkardı. Ayrıca, 9 
Ekim 1985 tarih ve 10 sayılı kararla S.B.F. öğretim üyesi 
iken ayrılan bilim adamları için armağan kitaplar çı
karılması ve ilk armağanın Prof. Dr. Sadun Aren için ha
zırlanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın çalışmaları arasında 
önemli bir yeri olan, S.B.F. öğrencilerine burs verilmesine 
bu dönemde de devam edildi.

Görüldüğü gibi, bu dönemde, yönetimin karar def
terlerine yansıyan çok önemli çalışmaları olmadı. Geray 
dönemi, Birlik’in politik çizgisinin sürmesi açısından Gün
gör Aydın döneminin bir devamı oldu. Bu dönemde Mül
kiyeliler Birliği, özellikle 12 Eylül yönetiminin anti
demokratik uygulamalarına karşı oluşan toplumsal mu



halefetle içiçe başarılı çalışmalar yaptı. Genel Başkan 
Cevat Geray toplumsal muhalefetin sözcüleri konumunda 
bulunan, başta Aziz Nesin gibi aydınlarla birlikte, Bilar 
A.Ş. gibi kuruluşların, Aydınlar Dilekçesi gibi oluşumların 
en ön saflarında yer aldı. Bu sayede Mülkiyeliler Birliği'nin 
adı bu süreçte öne çıktı. 12 Eylül döneminin darbesini ye
miş birçok insan için bir sığınma odağı oldu. Geray ile bir
likte üniversitelerden atılan birçok öğretim üyesi Mül
kiyeliler Birliği Dergisi'nde görev aldılar ve yazdıkları ya
zılarla önemli işlevler yerine getirdiler. Kesintisiz sür
dürülen "Çarşamba Söyleşileri" toplumsal yaşamımızdan 
çıkarılmaya çalışılan tartışma ve farklı görüşleri dile ge
tirme geleneğini canlandıran önemli bir rol oynadı. Bir- 
lik’in düzenlediği bu tartışmalar, başta öğrenciler olmak 
üzere toplumun her kesiminden birçok izleyicinin katılımı 
ile o günlerin en önemli etkinlikleri oldu. Konferansları iz
lemeye gelenler çoğu kez salonlara sığmaz oldu. Fa
kültede sosyal ve kültürel etkinliklerden yoksun bırakılan 
öğrenciler de Birlik bünyesinde bu olanaklara ka
vuşturuldu.
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NOTLAR

(1) Güngör Aydın ile 3 Haziran 1995 tarihinde Mülkiyeliler Bir 
liği’nde yapılan görüşme.

(2) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (28.2.1982 
29.1.1984).

(3) Aynı rapor.

(4) 1984 Genel Kurulu tutanakları.

(5) Aktaran Ahmet Bahadır Boso.

(6) Aynı tutanaklar.

(7) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(8) Karar Defteri.

(9) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Karar Defteri.
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V

Genel Kurul Öncesi Arayışlar

Cevat Geray ve arkadaşları yönetime tekrar aday ol
mak için istekli olmalarına rağmen, gereken desteği bu
lamadılar. Bunun üzerine kendi istekleri ile yönetime tek
rar aday olmayacaklarını açıkladılar ve yeni arayışlar 
başladı. 1980 yılından beri Birlik genel kurullarında etkin 
olan bazı Mülkiyeliler yeni adayları oluşturmak için ça
lışmalara başladılar. Bu amaçla çeşitli toplantılar yaptılar.

Bunlardan ilki Ayhan Çopur'un iş yerinde yapıldı. Bu 
toplantıya Çopur'un dışında Alper Aktan, Uluç Gürkan, 
Erhan Tezgör, Bahri Gevrek, Güngör Aydın gibi isimler 
katıldı. Toplantıda, katılanların ortak görüşü olarak Genel 
Başkanlık önerisi Alper Aktan'a götürüldü. Aktan bu öne
riyi kabul etti ve kadro oluşturma çalışmalarına başladı.

Aktan'ın liste oluşturma çalışmalarında temel ölçüt, 
birlikte davranan her grubun temsilcilerini biraraya top
lamak ve geniş katılımlı, geniş destekli bir liste oluş
turmaktı.

Bu amaçla ikinci toplantı Anka Ajansı'nda Uluç Gür- 
kan'ın bürosunda yapıldı. Bu toplantıya öncekine göre da
ha fazla katılım oldu. Fakülte yıllarından beri aynı gruplar 
içinde yer almış, çeşitli siyasal oluşumlar içinde bulunmuş 
kişiler, bu toplantıya katılarak adayların belirlenmesini ve 
listenin oluşmasını sağladılar. Sonuç olarak, yapılan bu 
görüşmeler sonunda Alper Aktan'ın Genel Başkanlığa, 
Uluç Gürkan'ın ise 2. Başkanlığa aday oldukları açıklandı 
ve liste kesinleşti. Listede, Ahmet Bahadır Boso, Mustafa 
Akgökçe, Ülkü Orbay, Şükrü Kutluay ve Aras Erol yer al
dılar. Bu gruplar mümkün olan asgari bir programda bir- 
leşerek temel ilkelerini belirlediler. Bu temel ilkeler, 12 Ey

1986 - 1990 Dönemi
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lül darbesi sonrası oluşan anti-demokratik yapıya karşı 
daha etkin bir mücadeleyi, daha yoğun bir faaliyeti içe
riyordu. Birlik'e yönelik olarak ise, işletmenin içinde bu
lunduğu sorunlara kesin çözümler getiren, mümkün ise 
işletmeyi yönetimin işleteceği bir model üzerinde an
laşmaya varıldı.

Listenin oluşmasından sonra Genel Kurul için ça
lışmalar başladı. Bu arada bazı üyeler listenin oluşumuna 
karşı çıktılar ve kendilerinin de etkin ve sayıca fazla bir 
grup oldukları gerekçesiyle yönetim kurulu asil üyeleri 
arasında yer almalarını talep ettiler. Ancak listenin olu
şumu değişmedi. Aktan, listede yer almak isteyen Tayfun 
Beşe'yi üçüncü yedek üye olarak, Can Erol'u ise Onur 
Kurulu listesine alarak seçimlere girdi. Ancak, Beşe ve 
Erol, Genel Kurul sabahı listeden çekilerek Bilgin Aygül 
ile birlikte bağımsız olarak Yönetim Kurulu'na aday ol
dular.

1986 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 9 Şubat 1986 günü 
saat 11.00'de Vakıf salonunda toplandı. Genel Başkan 
Prof. Dr. Cevat Geray'ın açış konuşmasının ardından Di
van seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Divan 
Başkanlığı'na Aydemir Ceylan, Başkan Yardımcılığına Al- 
tan Tuna, yazmanlıklara da Şemsettin Aykul ve Mustafa 
Su getirildiler.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Genel Başkan Ge- 
ray, Denetim Kurulu Raporu ise Türkan Toprak ta
rafından okundu. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunda 
Kurulun çalışmaları ve görüşleri şu şekilde özetlendi:

"-Yönetimimiz kültür etkinliklerine olanakları ölçüsünde 
geniş yer vermeye çalışmış, özellikle çeşitli ülke so-
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runlarının bilimsel değerlendirmesini öncelikli konular ara
sında görerek, gerek kamuoyuna gerek üyelerimize de
ğişik görüşlerin duyurulmasına katkıda bulunmayı gö
revleri arasında saymıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 
Çarşamba Toplantıları adıyla başlatılan ve zaman içinde 
birçok çevrenin yakın ilgisini çeken bu toplantı dizisi YÖK 
uygulaması sonucunda gerileme dönemine giren aka
demik ortamda kesintiye uğrayınca, bu etkinlik Birliğimiz 
tarafından yürütülmüştür.

- Derneğimizin kaynağı elbette ki Fakültemizdir. Yö
netim Kurulumuz , daha önceki Yönetim Kurulları gibi, da
ima bu kuralın bilincinde olmuştur. Ancak, son yılların üni
versite camiasına getirdiği, kamuoyunca yakından iz
lenen ve bilinen tutum SBF'de kalan yönetici kadro ve öğ
retim üyelerinin bir kısmına da yansımış olduğundan, bir 
süredir Derneğimiz ile Fakülte arasında iletişim ve di
yalog kurmada zorluklarla karşılaşılmaktadır.

- 1402 sayılı yasa ile YÖK yasasının uygulanması so
nucunda çeşitli kamu kuruluşlarında ve üniversitelerde 
görevli birçok Derneğimiz üyesinin görevlerine son ve
rilmiştir. Derneğimiz bu durumda olan üyelerimize yar
dımcı olmak amacıyla çok sayıda meslek kuruluşu, der
nek, sendika, bilim adamları ve hukukçuların katılımıyla 
toplantılar düzenlemiş, kendilerine adli yardım ya
pılmasını sağlayacak bir organizazyon oluşturulmuştur.

- Temel haklar ve özgürlükler konusunda top- 
lumumuzun büyük sıkıntıları vardır. Hakların ve öz
gürlüklerin korunması, güvence altına alınması temel 
amaç olması gerekirken, bunların kısıtlayıcı bir anlayışla 
denetim altına alınması, katılımcı demokrasinin ger
çekleşmesini de engellemektedir.
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- Geniş kapsamlı bir affın, çalkantılı bir dönemde top
lumda açılan yaraların sarılması ve toplumdaki hu
zursuzluğun giderilmesinde katkısı ve etkisi olacağı inan
cındayız.

- Demokrasinin bu sorunlarına, uygulanan ekonomi 
politikasının getirdiği sorunlar da eklenince, ülkemizin az
gelişmişlikten kurtarılması, ciddi arayışlar getirmektedir.

- Derneğimiz işkenceyi insanlık dışı bir uygulama say
makta, işkenceye karşı her yasal girişimi des
teklemektedir."*1)

Raporların okunmasının ardından genel görüşme açıl
dı. İlk sözü alan Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, Geray döneminin 
iki yıllık sürede ortaya koyduğu başarılı çalışmaların des
teklenmesi gerektiğini belirtti.

Alper Aktan ise, yönetimin çalışmalarına ka- 
tılınmasının yanında mevcut bazı sorunları aşma ko
nusunda yönetime demokratik katılımın arttırılmasının 
sağlanması yollarının araştırılarak yaşama geçirilmesinin 
gerektiğini söyledi.

Bu arada Uluç Gürkan tarafından tartışmaya açılan 
Mülkiyespor'un durumunun gündeme alınması Genel Ku
rul tarafından reddedildi.

Genel görüşmenin ardından yönetim kurulu oybirliği 
ile aklandı ve seçimlere geçildi. Tek listeyle yapılan se
çimlerde toplam 346 oy kullanıldı. Oyların sayımı so
nucunda yeni kurullar şu şekilde oluştu:*2)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Alper Aktan 339 oy
Uluç Gürkan 338"
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Ülkü Orbay 
Aras Erol 
Şükrü Kutluay

338
338
229

Ahmet Bahadır Boso 228 "
Mustafa Akgökçe 228 “

Ayrıca; Tayfun Beşe 115, Can Erol 114, Bilgin Aygül 
111 oy aldılar.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri(*)

Metin Pınarbaşı 345 oy
Yüksel Erdoğmuş 345"
Semih Bilgin 345 "
Sema Tuğrul 345"
İsmail Bingöl 345 "
Haki Aytekin 345 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ersen Yavuz 345 oy
Aslan Ünlütürk 345"
Şemsettin Aykul 342 "

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mustafa Kaya 345 oy
Mine Yağcı 345 "
Hacer Kocaman 345 "

Onur Kurulu Asil Üyeleri

AltanTuna 345 oy
Kudret Ulutürk 345 "
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Ülfet Çimbiş 345 *
Namık Özkan 345 "

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Aydın Seferbay 345 oy
Nermin Özçınar 345 "
Mücella Korkmaz 345 "
Müslüm Demlrbilek 345"
Osman Tan 345"

Yüksek Danışma Kurulu

Fehmi Yavuz 346 oy
Bahri Savcı 346 "
Cahit Talaş 346"
Aydemir Ceylan 346 "
Ümit Ertong 345 "

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu ilk top 
lantısını 10 Şubat 1986 tarihinde yaparak görev da 
ğılımını şu şekilde belirledi:*3)

Alper Aktan Genel Başkan

Uluç Gürkan 2. Başkan

Ülkü Orbay Genel Sekreter

Şükrü Kutluay Sayman 

Ahmet Bahadır Boso Üye

Mustafa Akgökçe Üye

Aras Erol Üye
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Mülkiyeliler Birliği Dergisi Danışma Kurulu Geray başkanlığında toplantı halinde.



1985 yılı Rüştü Koray Ödül Töreni.



1986-1990 dönemi Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Alper Aktan.





Bu dönemde yapılan çalışmaların en önemlilerini şu 
şekilde sıralayabiliriz:

- 15 Şubat 1986 tarih ve 2 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi'nin sahipliğine Alper Aktan, Genel Yayın 
Yönetmenliğine Uluç Gürkan, Yazı işleri Müdürlüğüne 
Haluk Gerger'in seçilmesi", "Dergi Yazı Kurulu'na Salih 
Er, Prof. Dr. Cevat Geray, Dr. Haluk Gerger, Dr. Can Ha
mamcı, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Doç. Dr. Ömür Sezgin, 
Doç. Dr. Mete Tunçay, Doç. Dr. Fikret Başkaya, Doç. Dr. 
Baskın Oran, Ayhan Başaran ve Aydın Köymen'in se
çilmesi"

- 1 Mart 1986 tarih ve 4 sayılı kararla " Bir Hukuk Bü- 
rosu'nun kurulması ve bu Büronun Aras Erol, Kudret Ulıı- 
türk, Y.Bahri Gevrek, Salih Er, Raif Çakır, Kazım Bay
raktar ve Erşen Sansal'dan oluşması"

- 1 Kasım 1986 tarih ve 28 sayılı kararla " Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi'nin 1987 yılından itibaren iki ayda bir çı
karılması"

- 27 Aralık 1986 tarih ve 33 sayılı kararla "İşlerinin yo
ğunluğu nedeniyle Mülkiyeliler Birliği Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliği görevini yürütemeyen Uluç Gürkan'ın yerine 
Ülkü Orbay'ın getirilmesi" , "Korkut Boratav ve Mustafa 
Akgökçe'nin Dergi Yazı Kurulu'na seçilmeleri"

- 24 Ekim 1987 tarih ve 48 sayılı kararla " Pek çok 
SBF öğrencisi ve Mülkiyeliler Birliği üyesinin 1980 son
rasının olağanüstü koşullarında tutuklu ve hükümlü bu
lunması ve bir kısmının idam ile yargılanması göz önün
de tutularak genel af çıkarılması ve dünyanın pek çok ül
kesinde bulunmayan ölüm cezasının kaldırılması ko
nularında çalışmalar yapılması ve gerekirse konuyu ka
muoyuna duyurmak amacıyla gazete ilanı verilmesi” ,
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"Mülkiyeliler Birliği Dergisi'nin 1.1.1988 tarihinden itibaren 
aylık olarak çıkarılması"

- 31 Ekim 1987 tarih ve 49 sayılı kararla "Yazı Ku
rulundan istifa eden Can Hamamcı'nın yerine Gencay 
Şaylan'ın alınması"

Yönetim Kurulu, bu çalışma döneminde önemli ka
rarlar aldı. Bunlardan en önemlisi, genel af ve idam ce
zasına karşı başlatılan kampanya kararı idi. O dönemde 
ülke genelinde varolan baskı ortamına karşı oluşan sus
kunluğa karşı böylesi örgütlü bir talep ilk defa Mülkiyeliler 
Birliği'nden geldi. Ancak Birlik'in bu talebi Dernekler Ya
sasının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sadece SBF öğ
rencileri ve mezunları ile sınırlı kaldı.

Bu amaçla 17 Haziran 1987 günü Vakıf toplantı sa
lonunda, hükümlü ve tutuklu aileleri, Milletvekilleri ve de
mokratik kitle örgütleri temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 
düzenlenerek SBF çıkışlı hükümlü ve tutukluların so
runları tartışıldı.

Bu kampanyanın sadece SBF öğrencileri ve me
zunları ile sınırlı kalmasına rağmen, Birlik bünyesinde 
oluşturulan Hukuk Bürosu, 12 Eylül rejiminin hışmına uğ
rayan herkese açık bir biçimde çalışmalarını sürdürdü. 
Büroya çok fazla başvuru yapıldı. Birlik'in kendi üyelerinin 
dışında özellikle iş müfettişleri ve öğretmenler yoğun ola
rak bu Büronun çalışmalarından yararlandılar. Büronun 
dilekçe haline getirdiği yaklaşık 600 davanın %90'ı ba
şarıyla sonuçlandı, yürütmeyi durdurma kararları alındı 
ve Büro o dönemde toplumda çok fazla ihtiyacı duyulan 
bir açığı kapatmış oldu.

Yönetim Kurulu'nun bu dönemde yaptığı en önemli ça
lışmalardan biri de yayımladığı armağan kitaplardır. Fa
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kültelerde gelenek halini almış bulunan armağan kitaplar, 
YÖK uygulamasından sonra SBF'den ayrılan hocalarımız 
için yapılamadı. Mülkiyeliler Birliği, Fakültenin yerine ge
tirmediği bu geleneği de yaşatmak için armağan kitap ya
yımlanmasını kararlaştırdı. Bu amaçla Fakülteye uzun yıl
lar hizmet etmiş bulunan Sadun Aren, Bahri Savcı ve Ca
hit Talaş için armağan kitaplar yayımlandı. Bu kitaplar 
kapsamında, o dönemde ülkede oluşmuş bulunan bi
limsel kısırlığa karşın, akademisyenlerin çok nitelikli ça
lışmaları yer aldı.

Aktan, kendisiyle yapılan görüşmede, çalışmalarının 
temel çıkış noktasını şu şekilde anlattı:

"Yönetime geldikten sonra baktık ki, toplumdaki tüm 
demokratik odaklar susturulmuş, çokseslilik yok olmuştu. 
Neler yapabileceğimizi uzun uzun tartıştık. Siyasetçiler 
topluma ışık tutmaktan uzaktı. Bilim adamları kendilerini 
ifade edebilecek ortamları bulamıyorlardı. Biz yönetimde 
ilke kararına vardık. Yoğun bir biçimde panel, toplantı, 
söyleşi yapacak, yayın çalışmalarını sürdürecek, iyi bir 
dergi çıkaracaktık. Bu amaçla çok yoğun programlar yap
tık. Toplantılarımıza büyük ilgi oldu. Bazı açı
koturumlarımıza gelen izleyiciler salonlara sığmadı. Der
gimizi de önce iki aylık daha sonra da aylık olarak çı
karmaya başladık."*4)

Yönetim Kurulu bu dönemde ayrıca, toplumdaki diğer 
örgütlenme çalışmalarına da katkıda bulundu. Bu konuda 
Aktan şunları söyledi:

"12 Eylül yönetimi çok sayıda demokratik kuruluşu ka
pattı. Bunlar arasında yarı kamusal nitelikli Türk Dil Ku
rumu, Türk Tarih Kurumu da vardı. Dilciler bu uy
gulamaya karşı büyük bir savaşım veriyorlardı. Biz de bu 
arkadaşlarımız tarafından kurulan Dil Derneği ça-
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Iışmalarına büyük önem verdik. Cumartesi günleri et
kinliklerimizin neredeyse tamamını dil konusuna ayırdık. 
Ayrıca İnsan Hakları Derneği'nin çalışmaları da ilk baş
larda Birliğimiz bünyesinde yürütüldü."*5)

Yönetimin bu dönemde SBF yönetimi ile hiçbir ilişkisi 
olmadı. Buna karşın öğrenci derneği ile yakın ilişkiler ku
ruldu ve öğrencilerin özerk-demokratik üniversite mü
cadelesine destek verildi. Öğrenci derneği Fakülte gü
dümlü mezuniyet geceleri yerine Birlik bahçesinde al
ternatif geceler düzenledi. Birlik’in desteği ile halkoyunları 
ekibi kurdu ve Birlik salonlarında çalışmalar yaptı.

1988 Genel Kurulu

İlk iki yıllık dönemin ardından Genel Başkan Aktan ve 
Yönetim Kurulu'na, tekrar aday olmaları konusunda çeşitli 
baskılar geldi. İlk döneme benzer bir süreç tekrar ya
şanarak Aktan'ın listesi oluşturuldu. Aktan bu süreçte lis
tenin oluşumunu şu şekilde anlattı:

"İlk iki yıllık süreçteki çalışmalarımız başarılı bulundu 
ve hem üyelerimizden hem de diğer aydın çevrelerden 
tekrar aday olmamız konusunda baskılar geldi. Biz de ça
lışmalarımızı sürdürmemiz konusunda birleştik ve aşağı 
yukarı aynı programla tekrar aday olduk. Çünkü toplumda 
1980 den beri hüküm süren yapı değişmemişti ve de
mokrasi mücadelesi devam ediyordu.

İki yıllık çalışma süresinde Akgökçe ve Kutluay gö
revleri gereği yeterli zamanı ayıramadılar. Ayrıca bu iki 
arkadaştan kaynaklanan çeşitli uyumsuzluklar baş- 
gösterdi. Bu nedenle kendileri ile konuşarak listeye al
madım. Uluç Gürkan ve Aras Erol ise işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle tekrar aday olmadılar. Liste oluşumu kollektif 
bir çalışmayla yapıldı. Yoğun toplantılar oldu. Mülkiyeliler
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Birliği'nin toplumda öneminin artması yönetimin içinde, 
özellikle bürokrasiye karşı temsili önemli bir hale getirdi. 
Bu nedenle bürokraside ve kamuoyunda etkin bir isim 
olan Gencay Şaylan'ı listeye alarak güç kazandık."*6)

Birlik’in Olağan Genel Kurulu 7 Şubat 1988 günü top
landı ve Genel Başkan Alper Aktan'ın açış konuşması ile 
çalışmalarına başladı. Genel Kurul Divan Başkanlığı için 
iki önerge verildi. İlk önergede, Başkanlığa Sahir Koçak 
önerildi. Yapılan oylama sonucunda ikinci önerge be
nimsendi ve Divan Başkanlığı'na Doğan Pazarcıklı, Baş
kan Yardımcılığına Zafer Üskül, yazmanlıklara da Cüneyt 
İnal ve Hatice Can Kürtüncü seçildiler.

Yönetim Kurulu adına Çalışma Raporunu Şükrü Kut- 
luay okudu. Raporun giriş bölümünde, "Mülkiyeliler Bir
liği'nin, ülkemizin demokratikleşmesi yolunda verilen sa
vaşıma etkin bir biçimde katılmasını ve bu yolda ağır
lığının ve etkinliğinin artmasını, YÖK uygulamaları ile or
taya çıkan tüm yetersizlikleri gidermeye çalışan, öncelikle 
SBF öğrencilerine yönelik kültür programlarının uy
gulanmasını, Mülkiyeliler Birliği Dergisi'ni belli bir düzeye 
yükseltip giderek artan ölçülerde aydın kamuoyu olu
şumuna katkıda bulunmasını ve aylık yayının ger
çekleştirilmesini, Birlik binalarının iç düzenlemelerinin ve 
onarımlarının yeniden yapılarak yaşanılır alanlar ya
ratılmasını, böylelikle Genel Kurulumuzun bize gösterdiği 
güvene yaraşır bir çalışma dönemi geçirmiş olduğumuzu 
belirtmekten kıvanç ve onur duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Rapor'da ayrıca, ülkemizin içinde bulunduğu durum da 
değerlendirilerek özetle şu görüşlere yer verildi:

"Olağanüstü Hal koşullarının geçerli olduğu bir or
tamda göreve başladık. 12 Eylül sonrasının koşulları, de-
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politizasyon sürecinin başta üniversitelerimiz olmak üzere 
tüm kültür kurumlarında neden olduğu yıkımlar ve ge
rilemeler, aydın kesimin içinde bulunduğu yılgınlık ve ka
ramsarlık, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emeği ile ge
çinen sınıf ve tabakaların karşı karşıya bulundukları eko
nomik ve siyasal sıkıntılar, giderek artan ve ba
ğımsızlığımızı tehlikeye düşürücü nitelik taşıyan dış borç 
yükü, insan hakları konusunda getirilen yasal ve yönetsel 
kısıtlılıklar ve süregelen işkence olayları, gençlik ke
siminin ve özellikle üniversite gençliğinin karşı karşıya bı
rakıldığı ve çağdaş hiçbir öge taşımayan eğitim-öğretim, 
barınma, beslenme, okuma ve dinlenme koşulları ve tü
kenmeyen baskılar, güvenlik soruşturmaları ile ilgili ka
rartılmış öğretim sonrası iş bulma olanakları, genelde 
üyelerimizin iş bulma veya görevleri sırasında kar
şılaştıkları olumsuzluklar, göreve geldiğimiz ve sür
dürdüğümüz zaman aralığını kalın çizgileri ile an
latmaktadır."

Rapor'da Birlik'in diğer demokratik kuruluşlar ile iliş
kileri konusunda da Genel Kurula bilgi verilerek şöyle de
nildi:

"Bu dönem, gelişen demokratik çabaların gözlendiği 
bir dönemdir. Yönetimimizin de bu gelişmeye dolaylı kat
kıları olmuştur. Ankara'da merkez ve şubeleri bulunan 
tüm demokratik kuruluşlar, meslek odaları ve sendikalar, 
Birliğimizin sıcak ilişkiler içinde olduğu, yasalar çer
çevesinde dayanışma ve yardımlaşmayı özenle sür
dürdüğü kuruluşlar olmuştur......Ortaya çıkan dayanışma
ve destek havasının genelde demokrasi ve insan hakları 
savaşımına yapmış olduğu katkıların hem üyelerimiz hem 
de kamuoyu tarafından dikkatle izlendiği ve de
ğerlendirildiği söylenebilir."*7)
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Çalışma Raporunda ayrıca, Birlik’in diğer çalışmaları 
hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi.

Denetim Kurulu Raporunun da okunmasının ardından 
raporlar üzerine genel görüşme açıldı.

İlk sözü alan İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Ergün, 
Mülkiyeliler Birliği'nin bir insanlık ve uygarlık adacığı ol
duğunu, bundan gurur duyulması gerektiğini ve gurur 
duyduğunu, yönetim kurulunun faaliyetleriyle onurlu bir 
çizgide gittiğini, bunun böyle sürmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan Mustafa Gündeşlioğlu ise, Mül
kiyeliler Birliği yönetiminin iktidarla uyuşma yoluna gir
mediğini, doğru bildiği yolda ilerlediğini ve bunun böyle ol
ması gerektiğini belirterek yönetim kurulunu ça
lışmalarından dolayı kutladı. Gündeşlioğlu ayrıca, Yö
netim Kurulu'nun bazı eksiklikleri olmasına rağmen bu
nun başarılı çalışmalarını gölgeleyemeyeceğini de söz
lerine ekledi.

Yönetim Kurulu adına eleştirilere yanıt veren Genel 
Başkan Alper Aktan, kurul olarak uyumlu bir çalışma yap
tıklarını, bütçeyi altı kat arttırdıklarını, lokalde tabldot uy
gulaması başlattıklarını ve sükuneti sağladıklarını, fiyatlar 
konusunda yeterli denetim yapmanın mümkün ola
madığını, bu konudaki kesin çözümün lokali Birlik’in biz
zat işletmesi olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul tarafından aklanması 
sonrasında seçimlere geçildi. Adayların saptanması sı
rasında Alper Aktan ve Yaşar Aysev'in başkanlıklarında 
iki listenin ve Sait Toptaş'ın aday oldukları Divana bil
dirildi. Aysev'in listesinde Yüksek Danışma Kurulu adayı 
olarak gösterilen Fazıl Kafadar Divana başvurarak aday 
olmadığını açıkladı.
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Genel Başkanlığa aday olan ve liste çıkaran Yaşar Ay- 
sev, aday olduğu tarihte Birlik’e üye değildi. Aktan resmi 
bir yazıyla ilgili yerlere başvurarak Aysev'in üyeliğini sağ
ladı. Sait Toptaş ise Aktan'ın listesinde yer almak istedi. 
Ancak Aktan listenin oluştuğu gerekçesiyle Toptaş'ı lis
tesine almadı ve Toptaş ayrı bir liste çıkararak seçimlere 
katıldı.

Seçimlerde toplam 555 oy kullanıldığı görüldü. Sayım 
sonucunda Alper Aktan listesinin 348 oy, Sait Toptaş lis
tesinin 102 oy, Yaşar Aysev listesinin ise 41 blok oy al
dıkları,64 oyun ise karma olarak kullanıldığı saptandı. So
nuçta Birliğin yeni kurulları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Nihat Özkaya 509 oy
Sinan Alp 508 " 
Ahmet Bahadır Boso 505 "
Mustafa Su 498 "
Ülkü Orbay 496"
Alper Aktan 494"
Gencay Şayian 394"

Ayrıca; Sait Toptaş 125, Aydın Seferbay 57, Yaşar Ay
sev ve Ahmet Karadeniz 44, Tekin Çınar, Süleyman Şa
hin ve Semih Alper 43, Mustafa Akgökçe 17, Şükrü Kut- 
luay 14, Mustafa Karaca, Suat Kepenek, Aynur Hastürk 
ve Müyesser Yazaroğlu 2 oy aldılar.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Tahsin Özmen 511 oy
Fikri Gümüş 511"
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Nesrin Hocaoğlu 511 "
Mustafa Kaya 509"

Hakan Özel 503"

A.Doğan Akın 487"
Mustafa Şen ? (*)

Ayrıca; Alper Alpay 46, Erol Karadağ, Necip Turguter, 
M.Ali Çatal, Ali Şen, Oktay Almaç ve Mete Ertürk 44 oy 
aldılar.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Müslim Demirbilek 511 oy 
Oğuzhan Gökalp 511 "
Haki Aytekin 508"

Ayrıca; H.Nevzat Bilgin, Berki Şahin ve Ünkur Gürses 
44, Ali Develioğlu 1 oy aldılar.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Osman Tan 511 oy
Ali Boratav 511 "
Vedat Özden 500 11

Ayrıca; Namık Özyiğit, Murat Bostan ve Nezihi Alptürk 
44 oy aldılar.

Onur Kurulu Asil Üyeleri

Mücella Karagöz 511 oy
AltanTuna 510"
Bilgin Aygül 510"
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Fikret Gülen 509 "

M.Rıza Ünlüçay 509 "

Ayrıca; Ali Develioğlu ve Atilla Osmançelebioğlu 46, 
Refik Sevinç, Olcay Göker ve Adil Öner 44 oy aldılar.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Hayrettin Polat 511 oy

Zafer Kalaycıoğlu 511"

Nermin Özçınar 509"

Mine Yağcı 509 "

Hacer Kocaman 509"

Ayrıca; Hikmet Çınar, Kayahan Batur ve Engin Yıldız 
46, Süleyman Yeşilyaprak ve Ayşe Çolakoğlu 44 oy al
dılar.

Yüksek Danışma Kurulu

Fikret Başkaya 511 oy
ilber Ortaylı 511 "

Ayrıca; Ayhan Açıkalın, Fazıl Kafadar, Rahmi Tun- 
cağıl, Birol Yüksel ve Haluk İncitmez 44 oy aldılar.

Vakıf Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Aydemir Ceylan 511 oy

Salih Er 511"

Ayrıca; Hülagü Kaplan ve Şinasi Erdemli 44 oy aldılar.
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Yüksel Erdoğmuş 511 oy
Metin Pınarbaşı 511 "

Ayrıca; Haşan Zümreoğlu ve Gülgün Çetin 2 oy al
dılar.

Vakıf Denetim Kurulu Asil Üyeleri

M.Kemal Öke 511 oy
Hikmet Ciner 511 "

Ayrıca; Turgut Sungur ve Deniz (Gürel) Çakıroğlu 12 
oy aldılar.

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu ilk toplantısını 8 Şu
bat 1988 tarihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde 
belirledi:*9)

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Alper Aktan 
Gencay Şayian 
Ülkü Orbay 
Nihat Özkaya 
Ahmet Bahadır Boso 
Sinan Alp 
Mustafa Su

Genel Başkan
2. Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Yönetim Kurulu bu çalışma döneminde şu önemli ka
rarları aldı:

- 8 Şubat 1988 tarih ve 1 sayılı kararla "Mülkiyeliler
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Birliği Dergisi sahipliğine Alper Aktan, Genel Yayın Yö
netmenliğine Ülkü Orbay, Yazı İşleri Müdürlüğüne Haluk 
Gerger'in seçilmesi" ,"  Derginin Yazı Kurulu'nun Dr.Fikret 
Başkaya, Salih Er, Prof.Dr.Cevat Geray, Uluç Gürkan, 
Prof.Dr.Alpaslan İşıklı, Aydın Köymen, Dr.Baskın Oran, 
Dr.Ömür Sezgin, Doç.Dr.Mete Tunçay, Prof.Dr.Korkut 
Boratav, Doç.Dr.Gencay Şayian ve Mustafa Su'dan oluş
ması"

- 13 Şubat 1988 tarih ve 2 sayılı kararla " Vakıf Yö
netim Kurulu üyeliği için Alper Aktan tarafından önerilen 
Bilgin Aygül ve Nihat Özkaya tarafından önerilen Şükrü 
Kutluay arasında yapılan oylamada oy çokluğu ile Bilgin 
Aygül'ün seçilmesi"

- 30 Haziran 1988 tarih ve 9 sayılı kararla "18.2.1988 
tarihinden bu yana Yönetim Kurulu toplantılarına ka
tılmayan ve görev gereği Haziran ayı içinde ABD'ne gi
den Sinan Alp'in yerine göreve çağırılan Tahsin Özmen'in 
mazeret beyan etmesi üzerine ikinci yedek üye Fikri Gü- 
müş'ün Yönetim Kurulu'na alınması"

Bu arada Mülkiyeliler Birliği Olağan Mali Genel Kurulu 
19 Şubat 1989 günü Vakıf toplantı salonunda toplandı. 
Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Ali Raci Tanrıverdi, yaz
manlıklara da Cem Eti ve Emin Köse seçildiler. Bazı mali 
konuların görüşülmesi ve bütçe taslağının kabul edil
mesinin ardından Genel Kurul sona erdi.

- 23 Mayıs 1989 tarih ve 33 sayılı kararla "İstanbul Şu
be Başkanı Hüseyin Ergün ve Yönetim Kurulu üyesi Ko- 
ray Düzgören ile Ankara'da Birlik ve Vakıf Yönetim Ku
rulları bir arada bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda, İs
tanbul Şubesi olarak bilinen Muallim Naci Cad. 153/A Ku
ruçeşme adresindeki binanın kira kontratının Şube Baş
kanı Hüseyin Ergün üzerine olduğu ve lokanta iş
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letmesinin de kendisine ait olduğu kendi ifadeleri ile or
taya çıkmıştır. Bu durum Yönetim Kurulumuzda tar
tışılmıştır.

a- Bu yapının Yönetim Kurulu ile ilgili demokratik me
kanizmaları engelleyici,

b- Bu yapının daha önce dernek yönetimi pratiğinde 
görülmeyen bir yapı olduğu ve yönetimi şaibeli bir hale 
getireceği,

c- Şirket ve Birlik hesaplarının en kısa zamanda araş
tırılmasının zorunlu olduğu,

görüşüne varılmıştır.

Ancak bu durumun çözümünün İstanbul Şubesi or
ganlarının sorumluluğunda olduğu noktasında birleşilmiş 
ve durumun İstanbul Şubesine bildirilmesi ka
rarlaştırılmıştır."*10)

- 2 Şubat 1989 tarih ve 47 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Konur Sokak 1 Nolu binasındaki okuma salonunun 
adının 'Muammer Aksoy Okuma Salonu' olarak de
ğiştirilmesi ve bunu belirten bir plaket ile bir fotoğrafının 
salona asılması"

İstanbul Şubesi Sorunu

Yönetim Kurulu'nun göreve başlamasının hemen ar
dından Başkanlığını Hüseyin Ergün'ün yaptığı İstanbul 
Şubesi ile sorunlar yaşanmaya başladı. İstanbul Şubesi 
ile ilgili anlaşmazlık konuları; İstanbul'da Mülkiyeliler adı 
taşıyan bir vakıf kurma girişiminin şube yöneticileri ta
rafından başlatılması, Birlik lokantasının Şube Başkanı 
Hüseyin Ergün tarafından işletilmesi ve Mülkiyeliler Yapı 
Kooperatifi uygulaması olarak özetlenebilir.
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Genel Merkez tarafından yayımlanan Bülten'de İs
tanbul Şubesi ile yaşanan sorunlar üyelere şu şekilde an
latıldı:

* Şubece yayımlanan 'mektupla açıklanan 'İstanbul 
Mülkiyeliler Vakfı' kurma girişimi üzerine, Mülkiyeliler Bir
liği Vakfı Yönetim Kurulu bir değerlendirme toplantısı dü
zenleyerek, bu girişimin Mülkiye topluluğunu, bölücü bir 
girişim olduğunu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Senedinin şube 
kurma olanağı vermesine karşın bu yola gidilmesinin iyi 
niyetle bağdaşır bir tavır olmadığını ve buna karşı Mül
kiyeliler ismini kullanma girişimlerinin her türlü yasal ve 
yönetsel olanak kullanılarak engellenmeye çalışılacağının 
karşı tarafa bildirilmesine karar verilmiştir.

İstanbul Şube Başkanı Ankara'ya çağrılarak bilgisine 
başvurulmuş ancak burada yinelenen önerilerimiz sayın 
Hüseyin Ergün tarafından kabul edilmemiştir. Görüşme 
sırasında girişimci arkadaşların ömür boyu mütevelli kal
malarına olanak tanıyan bir vakıf örgütlenmesi dü
şündükleri ve mülkiye toplumu dışındaki kesimleri de bu 
girişim içinde değerlendirmek istedikleri anlaşılmıştır.

Bugünlerde Mülkiyeli ve Mülkiyeli olmayan bir takım 
insanlara gönderilen 'İstanbul Mülkiyeliler Vakfı' senet 
taslakları incelendiğinde görülecektir ki, özellikle 'ömür 
boyu mütevellilik' çok açık olarak senette yer almıştır. Va
kıf işletmeleri oluştuğu zaman vakıf kurucuları ücretli ola
rak buralarda görev alabilecektir. Öyle görülüyorki, İs
tanbul Mülkiyeliler Vakfı, Mülkiyelilerin değil, küçük bir ku
rucu azınlığın çıkarlarına hizmet edecektir.

Ankara'daki Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da bu
lunan kaynakları yeterince istismar edemediğini, İstanbul 
çevrelerinin Ankara'yı solda görerek yardım yap
madıklarını öne sürerek ortaya düşen arkadaşlarımız, sa
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dece evet sadece kendilerine yarar sağlayacak bir gi
rişimi, Mülkiye toplumunun sırtından gerçekleştirmeye ça
lışmaktadırlar. Biz bu girişime sonuna kadar karşı çık
maya kararlıyız. Siz de karşı çı kınız."<11)

Genel Merkezin İstanbul Şubesi ile yaşadığı sorunun 
bir başka yanı da, İstanbul Şube lokalinin Şube Başkanı 
Hüseyin Ergün tarafından işletilmesiydi. Aynı yayında Ge
nel Merkez bu konuda şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul Şubesi ile ikinci anlaşmazlık konumuz , Şube 
lokalinin bulunduğu yerdeki lokanta işletmesinin, Hüseyin 
Ergün'ün malı olmasıdır. Şube Başkanı savunmasında bu 
durumun, lokalin bulunduğu binanın kiralanması sı
rasında tapuya 'Hüseyin Ergün'den başkasının işletmeci 
olamayacağı' yolunda verilen şerhten kaynaklandığı, o iş
letmeden para kazanacağını, Genel Merkez yö
neticilerinin İstanbul'daki yaşama şartlarına yabancı ol
duklarını, olaya ideolojik baktıklarını ve değişen Tür
kiye'de geri bir düşünce düzeyinde kaldıklarını, durumu 
yeterince değerlendirmediklerini öne sürmüştür. Hala da 
sürmektedir."*12)

Genel Merkez Yönetim Kurulu Şube Başkanının bu 
konudaki düşüncelerinin alınmasının ardından yukarıda 
sözü geçen kararı alarak karar defterine yazdı. Yönetim 
Kurulu bu konu ile ilgili değerlendirmesinde" olayın te
melinde hiçbir ideolojik neden olmadığını, konuya salt 
ahlaki açıdan baktıklarını" vurguladı.

Şube ile yaşanan bir başka sorun ise İstanbul Mül
kiyeliler Yapı Kooperatifi ile ilgilidir. Bu konuda Genel 
Merkez Yönetim Kurulu tarafından aynı Bülten'de üyelere 
şu açıklama yapıldı:
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"Bu konuda İstanbul'da bulunan üyelerimizden çok 
fazla sayıda şikayet gelmiştir. Özetle söylemek gerekirse, 
Kooperatif arsasının Dalan'dan*13) Mülkiyelilerin adı kul
lanılarak alındığı, ancak kırk dairelik bu kooperatifin on- 
beş dairesinin Mülkiyelilere ayrıldığı, diğerlerinin ya
bancılara satıldığı ve bu yolla birtakım çıkarlar sağlandığı 
iddia edilmektedir."*14) denildi.

Alper Aktan, İstanbul Şubesi ile yaşanan bu sorunların 
ardında, İstanbul Şubesi'ni Genel Merkezden bağımsız 
bir hale getirme niyetinin yattığını belirterek, "Buna göz 
yummamız olanaksızdı. Hüseyin Ergün benim Fikir Ku
lüpleri Federasyonu'nda birlikte çalıştığım çok yakın ar
kadaşımdı. İstanbul Şube Başkanı olmasında katkım ol
du. Ancak yaptıkları doğru değildi. Bu nedenle karşı çık
tık."*15) dedi.

İstanbul Şubesi ile ilgili olarak yaşanan sorunlar Mül
kiyeliler Birliği'nin gündemini uzun süre meşgul etti. Konu 
bir sonraki yönetim dönemine de sarkarak, Genel Merkez 
ile İstanbul Şubesi arasında sert tartışmaların geçmesine 
neden oldu.

Ankara Film Şenliği

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu'nun bu dönemde 
yaptığı en önemli çalışmalardan biri de Ankara Film Şen- 
liği'nin düzenlenmesidir. Bugün hala Ankara'nın en 
önemli ve etkili kültürel etkinliklerinden biri olan Şenlik'in 
öyküsünü, bu Şenlik'in gerçekleşmesinde en büyük kat
kısı olanlardan dönemin Genel Sekreteri Ülkü Orbay şu 
şekilde anlattı:

"Bu fikir aslında bir sohbet sırasında doğdu. Bir gün 
Bilar A.Ş.'den Mahmut Tali Öngören ile Bilim-Sanat Der- 
gisi'nden İlhan Alkan Birliğimize gelmişlerdi. Konuşmalar
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“Sadun Aren'e Armağan" kitabının Aren'e sunulduğu tören.



7 Şubat 1988 Genel Kurulu Divanı. Doğan Pazarcıklı (Başkan), Zafer Üskül, Hatice Can Kürtüncü, Cüneyt İnal.



1988 Genel Kurulu'nda İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Ergün. 
Oturanlar: Alper Aktan, Şükrü Kutluay, Ülkü Orbay.





sırasında, Ankara'da sinema alanında bir etkinlik yapma 
fikrini ortaya attılar. Bu düşünce bana da çok cazip geldi. 
Çünkü Ankara sanat alanında pek etkin bir kent değildi. 
Ben de konuyu Yönetim Kuruluna götürdüm. Uygun bu
lundu ve bu organizazyona Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak 
katılmamız yönünde karar çıktı. Bu organizazyonda sek- 
reterya işini ben yürüttüm. Gerçeği söylemek gerekirse, 
bu Şenlik'i düzenlemek oldukça yorucu ve zor bir işti. An
cak çalışmalarımız sırasında bu işten çok keyif aldık. Bu 
işe amatörce başladık, daha önce Ankara'da böyle bir or- 
ganizazyon yapılmamıştı. Değişik okullardan onlarca öğ
renci çalışmalarımıza büyük gayretle katkı sağladılar. 
Şenlik'e genç-yaşlı çok sayıda AnkaralI büyük ilgi gös
terdi. Bu arada Şenlikte genç yönetmenleri teşvik ama
cıyla da bir yarışma düzenledik. Nitekim, bu yarışmada 
birinci olan Orhan Oğuz'un 'Herşeye Rağmen' filminin 
uluslararası bir şenlikte ödül alması bize ayrı bir mutluluk 
verdi. Şenlik'imize sinema çevrelerinden, basından ve 
TRT'den büyük ilgi gösterildi. Bizi hiç yanlız bırakmadılar. 
Sonuç olarak, Mülkiyelilerin sadece politika, ekonomi vs. 
ile değil, sanat alanında da ne kadar duyarlı olduğunu bir 
kez daha sergiledik."*16)

Dönemin Genel Başkanı Alper Aktan ise bu büyük et
kinliği değerlendirirken şunları söyledi:

"Yönetim olarak yaptığımız çalışmalar Birlik'in ka- 
muoyundaki prestijini oldukça yükseltti. Bu nedenle An
kara'da yapılacak böyle büyük bir organizazyona Birlik’in 
de girmesi konusunda talep geldi.

Bizim zaten yaptığımız bütün çalışmalar içinde sa
natın önemli bir yeri vardı. Bu Şenlik, bizim bu ça
lışmalarımızı taçlandırdı. Gençlik, uzun bir politik mü
cadelenin içinden çıkmış, sanat etkinliklerinden uzak kal
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mıştı. Bu açıdan da bu çalışma çok önem taşıyordu. Me
kan ve personel avantajımızla Şenlik'e büyük destek sağ
ladık. Diyebilirim ki, en çok yükü Birliğimiz çekti. Ama An
kara'nın yanlız ülkenin değil, sanatın da başkenti olması 
için verilen büyük bir çabaydı."*17)

Aktan'ın da belirttiği gibi, 12 Eylül sonrasında sanat 
ve kültür alanında büyük bir çoraklaşma yaşandı. Bu 
Şenlik, bu açıdan, Ankara'nın kültürel ortamına Mül
kiyeliler Birliği tarafından büyük bir katkı oldu. Birlik bu ça
lışmaları sonucunda sanatçıların daha çok geldiği ve et
kinliklerine katıldığı bir sanat ortamı haline geldi.

Mülkiyeliler Birliği'nin Yönetim Kurulu görev sürelerinin 
sonuna gelindiğinde tekrar aday olmama kararı aldı. Al
per Aktan, tekrar aday olmama kararını " uzun süreli yö
netimlerin şevkinin azalması ve görev anlayışının ege
men olması gibi bir sonuç yarattığı ve emekli olması ne
deniyle yeni bir yaşam mücadelesi içine girmesi"*18) gibi 
iki temel nedene bağladı.

Aktan bugün, o döneme ilişkin olarak şu de
ğerlendirmeyi yaptı:

"Bazı eksikliklerimiz vardı ama genel olarak doğru 
şeyler yaptığıma inanıyorum. Ankara'da demokratik ku
ruluşların 12 Eylül'ün getirdiği yılgınlıktan çıkması ko
nusunda Mülkiyeliler Birliği çok etkili oldu. Çok fazla fa
aliyet yaparak dernekler içinde örnek olduk. Mali açıdan 
derneği ve vakfı güçlendirdik ve önemli bir artı devrettik. 
Vakıf yayınlarını arttırdık. 1402'lik hocalarımıza sahip çık
tık. Bütün bunlar küçümsenmeyecek çalışmalardır. Bu 
nedenle başarılı bir dört yıl geçirdiğimize yürekten ina
nıyorum."*19)
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Bu dört yıllık dönemin başında Mülkiyeliler Birliği Vak- 
fı'nın Yönetim Kurulu şu şekilde oluşuyordu:*20)

Alper Aktan Başkan (Doğal Üye)
Ziya Eralp 2. Başkan

(Yük. Dan. Kur. Temsilen)
Kamil Erdeha Sekreter (Genel Kurulca Seçilen)
Mustafa Özyürek Sayman (Vakıf Yön.Kur.Seçilen)
Salih Er Üye (Genel Kurulca Seçilen)
Metin Kazancı Üye (SBF'ni Temsilen)
Erhan Tezgör Üye (Birlik Yön. Kur. Seçilen)

Bu dönemde alınan önemli kararlardan bazıları ise 
şöyle özetlenebilir:

- 13 Mart 1986 tarih ve 14 sayılı kararla "Dr.Baskın 
Oran'ın 'Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu' adlı 
yapıtının Vakfımızca bastırılması",

- 27 Mart 1986 tarih ve 15 sayılı kararla " Mülkiyeliler 
Birliği'nin 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ve yıllardır ta
sarlanan Mülkiye Sitesinin gerçekleştirilmesi amacıyla 4 
Aralık 1986 tarihinde noter huzurunda Ankara'da çekilişi 
yapılacak Eşya Piyangosu için 5000 Tl'lik 200 bin adet bi
let bastırılması",

- 25 Kasım 1986 tarih ve 21 sayılı kararla " Tuncer Bu- 
lutay'ın 'Bilimin Niteliği Üzerine Denemeler' adlı yapıtının 
Vakfımız tarafından bastırılması",

- 17 Mart 1987 tarih ve 24 sayılı kararla " Ankara'da 
Bilar A.Ş., Bilim-Sanat Dergisi ve Mülkiyeliler Birliği Vak- 
fı'nın katılımı ile düzenli bir sinema şenliği ger
çekleştirilmesi",

1986-1990 Dönemi Vakıf Çalışmaları
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- 5 Haziran 1987 tarih ve 28 sayılı kararla "Dr. Faruk 
Şen'in 'Ege'nin İki Yakasında Ekonomi' adlı yapıtı ve 'Çar
şamba Söyleşileri' adlı kitabın Vakıf yayınları arasından 
yayınlanması",

1988-90 döneminde Vakıf Yönetim Kurulu'nda iki de
ğişiklik oldu. Birlik yönetimince Vakıf yönetimine Erhan 
Tezgör yerine Bilgin Aygül getirildi. Genel Kurulda ise yö
netime Aydemir Ceylan seçildi.

- 9 Eylül 1988 tarih ve 38 sayılı kararla " Görev süresi 
19.9.1988 tarihinde dolacak olan Mustafa Özyürek'in ye
rine Mehmet Sudi Kocaimamoğlu'nun seçilmesi",

- 15 Kasım 1988 tarih ve 40 sayılı kararla " Görev sü
resi sona eren Metin Kazancı'nın yerine Ömür Sezgin'in 
seçilmesi",

1986-90 Rüştü Koray Ödülü

Vakıf Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 1986 tarih ve 19 
sayılı kararında 1986 yılı Rüştü Koray Ödülünün ko
nusunun 1986 yılının barış yılı olması nedeniyle "ül
kemizde barış düşüncesine düşünce ve eylemleriyle kat
kıda bulunanlara" verilmesi kararlaştırıldı. Seçiciler Ku
rulu ise Prof. Dr. Sadun Aren, Dr. Haluk Gerger, Erbil Tu- 
şalp, Alper Aktan, Salih Er ve Prof. Dr. Metin Kazancı'dan 
oluşturuldu.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda
1986 Rüştü Koray Ödülünün barış savaşımcısı Mahmut 
Dikerdem'e verilmesini kararlaştırdı.

Seçiciler Kurulu 4 Aralık 1986 günü düzenlenen tö
rende ödül gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Ülkemizde ve dünyada barışın yaşamsal önem ka
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zandığı bir dönemde, Türkiye barış hareketini yeniden 
oluşturan, ivme kazandırılan barış düşüncesine girişilen 
evrensel saldırılara karşı saldırılara karşı çıkmak, barış 
hareketine yaygın bir saygınlık ve etkinlik kazandıran, ba
rış ile demokrasi savaşımının ayrılmaz bir bütün oluş
turduğunu yaşamlarıyla ve eylemleriyle kanıtlayan, ba
rıştan yana insanlar adına, onurlu savaşımı ve barışa 
adadığı yaşamıyla, ülkemizdeki barış hareketinin simgesi 
olan, Sayın Mahmut Dikerdem'e verilmesi uygun gö
rülmüştür."

Mahmut Dikerdem'in sağlık nedeniyle katılmadığı tö
rende ödül, Seçiciler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadun 
Aren tarafından Halit Çelenkç'e verildi.

Aren, törende yaptığı konuşmada, barışın ulusal ve 
evrensel önemini belirterek, demokrasi ile barışın ay
rılmaz bir bütün oluşturduğunu, demokrasinin olmadığı 
ortamlarda barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.

Halit Çelenk ise, barış, özgürlük ve demokrasi mü
cadelesinin ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu, bu ça
lışmalara büyük özveriyle öncülük eden Mahmut Di
kerdem'e Rüştü Koray Ödülü'nün verilmesinin yerinde ve 
haklı bir değerlendirme olduğunu söyledi.

1987 yılı Rüştü Koray Ödülünün konusu ise "düşün 
yaşamımızın ve kamuoyunun oluşması ve zen
ginleşmesine yapıtlarıyla katkıda bulunan Siyasal Bilgiler 
Fakültesi mezunlarına" verilmesi kararlaştırıldı. Seçiciler 
Kurulu ise Prof. Dr. Sadun Aren, Prof. Dr. Korkut Boratav, 
Prof. Dr. ilber Ortaylı, Alper Aktan, Salih Er ve Prof. Dr. 
Metin Kazancı'dan oluşturuldu.

Seçiciler Kurulunun değerlendirmesi sonucunda 1987 
yılı Rüştü Koray Ödülünün Prof. Dr. Tuncer Bulutay ve
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Ayla Kutlu'ya verilmesi kararlaştırıldı.Kurul, ödül ge
rekçesini şu şekilde açıkladı:

"Ülkemizde ve SBF'de iktisat kürsüsüne üye ve baş
kan olarak, iktisat öğrenimine ve matematiksel iktisadın 
gelişmesine yapıtları ile katkıda bulunması; 1402 sayılı 
yasa uygulaması ile SBF'den uzaklaştırıldıktan sonra 
özellikle bilim felsefesi konularında çalışmalar yapan ve 
yapıtlar veren ve en önemlisi bütün bunların yanında 
onurlu kişiliği ile örnek insan, örnek öğretim üyesi Prof.Dr. 
Tuncer Bulutay'a ve Türk romanının en kısır evresinde 
yeni bir soluk getiren, özellikle Türk dilini özgün ve güzel 
biçimde kullandığı yapıtları ile yeni insanımızın so
runlarını başarı ile irdeleyen yazar Ayla Kutlu'ya verilmesi 
kararlaştırılmıştır."

Ödüller, 4 Aralık 1987 günü düzenlenen bir törenle 
Prof.Dr.Sadun Aren tarafından verildi.

Bulutay, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, 
Mülkiyelilikte dört ilke olduğunu, birinci ilkenin daima hal
kın, ezilenin yanında olmak, güçsüzlerin çıkarlarına sahip 
çıkmak, ikinci ilkenin yeniliğin, çağdaşlaşmanın yanında 
olmak, dogmatik, gerici eğilimlerle düşünce planında sa
vaşmak, katı toplumsal kalıplar ve tabular karşısında kişi 
özgürlüğünü ve onurunu savunmak, üçüncü ilkenin çağ
daş toplumsal bilimlerin en yeni yöntem, kuram ve bul
gularıyla Türkiye'ye getirilmesine öncülük etmek, so
nuncu ilkenin ise özgün Türk toplumsal bilimini oluş
turmak olduğunu söyledi.

Ayla Kutlu ise, özellikle bir bilim adamı ile birlikte ödül 
almanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek, bu 
ödülün ilerdeki yapıtları için kendisine yeni bir umut ve 
gayret verdiğini söyledi.
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1988 yılında Ödülün konusu "hukukun üstünlüğü il
kesinin savunulmasında ve yerleştirilmesinde düşünce ve 
eylemleriyle katkıda bulunanlara" olarak saptandı. Se
çiciler Kuruluna ise Cüneyt Ertan, Prof. Dr. Cem Eroğul, 
Nevzat Helvacı, Alper Aktan, Salih Er ve Bilgin Aygül 
alındı.

Seçiciler Kurulu 1988 yılı ödülünün Halit Çelenk ve 
Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar'a verilmesini kararlaştırdı.

4 Aralık 1988 günü yapılan ödül töreninde Seçiciler 
Kurulu Başkanı Danıştay emekli Üyesi Cüneyt Ertan ge
rekçeli kararı şu şekilde açıkladı:

"Bu ödülün, bugün toplumumuza yönelik iki büyük teh
likeye, öğretim birliği yasasını yok eden laiklikten dönüş 
ile yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran askerileştirme 
eğilimlerine, özellikle 1988-89 yargı yılını açış ko
nuşmasında büyük bir yetkinlikle değinerek, Atatürk dev
rimciliğine bekçilik eden tüm hukuk adamlarımıza söz
cülük etmesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanı Sayın 
Ahmet Coşar'a;

Ülkemizin demokratikleşmesi ve hukuk devletinin tam 
olarak kurulup yerleştirilmesinde, meslek yaşamı bo
yunca özveri ve katkıda bulunan, hukukun üstünlüğünün 
yaşama geçirilmesinde, insan hakları savaşımında ön 
safta yer alan, düşün ve demokratik örgütlenme öz
gürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılmasında sü
rekli, etkin ve yoğun çaba gösteren yazar, savunman ve 
hukuk adamı olarak ilgili her yerde uğraş veren çok yönlü 
hukukçu sayın Halit Çelenk'e verilmesi uygun gö
rülmüştür."

Ahmet Coşar'a ödülünü Prof.Dr.Cahit Talaş, Halit Çe
lenk'e ise ödülünü Prof.Dr.Sadun Aren verdi.
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Rüştü Koray 1989 Ödül konusu ise Vakıf Yönetim Ku
rulu tarafından "doğal ve tarihsel çevrenin korunup ge
liştirilmesinde eylem, yapıt ve savaşımlarıyla katkıda bu
lunanlara" verilmesi olarak saptandı. Seçiciler Kurulu ise 
Alper Aktan, Zeynep Arat, Oktay Ekinci, Salih Er, Refet 
Erim, Prof.Dr.İlhan Tekeli ve Prof.Dr.Yıldırım Uler'den 
oluşturuldu.

Seçiciler Kurulunun değerlendirmesi sonucu Çevre 
Duyarlılığı Grubu, İskenderun Çevre Koruma Derneği, 
Çevre ve Sağlık Etkinlikleri Yatırım ve Organizazyon A.Ş. 
ve Zaferpark Dava Dosyası ödüle değer bulundu.

Seçiciler Kurulu, "sivil toplumcu bir örgütlenme içinde, 
özveriyle, çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılması ve 
bu bilincin eyleme dönüştürülmesindeki başarılı ça
lışmaları dolayısıyla";

Ankara Çevre Duyarlılığı Grubu'nu, İskenderun Çevre 
Koruma Derneği’ni, İzmit Çevre ve Sağlık Etkinlikleri Ya
tırım ve Organizasyon A.Ş.'ni ödüle layık gördü.

Seçiciler Kurulu ayrıca, Zaferpark Dava Dosyası'nın 
da "Çevre duyarlılığının sonuç verici eyleme dönüşebilme 
sürecine tüzel güç kazandıran, çağdaş bir hukuk yo
rumuna öncülük etmesi nedeniyle" ödüllendirilmesini ka
rarlaştırdı.
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( 1) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (29.1.1984 
-9.2.1986)

( 2) 1986 Genel Kurul Tutanakları.

( 3) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

( 4) 5 Haziran 1996 günü Alper Aktan ile Mülkiyeliler Birliği’nde ya
pılan görüşme.

( 5) Aynı görüşme.

( 6) Aynı görüşme.

( 7) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu. (9.2.1986 
- 7.2.1988).

( 8) 1988 Genel Kurulu Tutanakları.

( 9) Aynı tutanaklar.

(10) 23 Mayıs 1989 tarih ve 33 sayılı kararın 1. maddesinin b fık
rası “ortaya çıkan yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için” 25 
Temmuz 1989 tarih ve 37 sayılı kararla değiştirildi. Yeni fıkra 
şu şekilde oluştu: “Bu yapının daha önce dernek pratiğinde 
görülmeyen bir yapı olduğu ve yönetim açısından sakıncalı so
nuçlar doğuracağı".

(11) Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan tarihsiz “Bülten'1

(12) Aynı “Bülten”.

(13) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Da
lan.

(14) Adı geçen "Bülten”.

(15) Aklan ile görüşme.

(16) "Mülkiye Türkiye’nin Küçük Bir Modelidir.” içimizden Binleri: 
Ülkü Orbay; MB Bülten; Temmuz 1992; Yıl: 2 Sayı: 11.

(17) Aktan ile görüşme.

(18) Aynı görüşme.

(19) Aynı görüşme.

(20) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Karar Defteri.

NOTLAR
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VI

Çekişmeli Genel Kurul

1990 yılında yapılan Genel Kurul, Mülkiyeliler Birliği 
tarihinin en çekişmeli genel kurulu oldu. Genel Kurul ön
cesi yapılan arayışlar sonucunda birçok kesim, Fa
kültenin 1402 sayılı yasa ile görevinden uzaklaştırılan 
öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Işıklı üzerinde birleşti. 
Işıklı, ilk başlarda kendisine yapılan teklifi kabul et
memesine rağmen, Birlik'te 1980 yılından beri gelen ve 
Birlik'in siyasal ve toplumsal işlevlerini ön plana çıkaran 
çizginin sürdürülmesini savunan kesimler tarafından 
adaylık için ikna edildi.

Alpaslan Işıklı, kendisiyle yaptığımız görüşmede, 
adaylığı konusunda şunları söyledi:

"Mülkiyeliler Birliği'nin genel kurulunun yapılacağı 
1990 yılı ülkemizde önemli değişikliklerin yaşandığı bir 
yıldı. Türkiye, bu dönemin başında yeni dünya düzeninde 
yeni bir yapılanmaya zorlanmaya başlıyordu. Bilindiği gi
bi, Çiller, bu sürecin sonucunu, son sosyalist devletin yı
kılması olarak nitelendirmiştir. Gerçekte söz konusu olan 
büyük alt-üst oluş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Ke
mal tarafından ana hatları belirlenmiş bulunan genel ka
rakterini sorgulamaya yönelikti. Kemalizmin, sosyal ada
let dahil, cılız da olsa bazı kazanımlarını savunmanın di- 
nazorluk olarak tanımlanmasından yola çıkan bu sal
dırıların hedef aldığı değerler arasında Mülkiyelilik ve 
Mülkiyeliler Birliği de vardı. Mülkiyelilik demek, devletin 
halka dönük, halka hizmete yönelik yönlerine sahip çık
maktır.

Benim Mülkiyeliler Birliği genel başkanlığını kabul et
meme yol açan heyecanımın olağanüstü bir ivme ka

1990 - 1994 Dönemi
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zanmasında karşı karşıya kaldığımız bu tablonun önemli 
bir etkisi oldu. Görevi önceleri kabul etmememin nedeni, 
1402 sayılı yasayla uzaklaştırıldığım üniversiteye yeni 
dönmüş olmamdır. Üniversitede öğrencilerime karşı duy
duğum sorumluluğun gereğidir. Ancak, Mülkiyeliliğin tem
sil ettiği değerlere ve kurulduğundan bu yana bu değerleri 
ödünsüz bir biçimde savunmuş olan Birliğimize yönelik 
bu saldırılar benim aday olmam ve bu saldırılara karşı 
mücadele vermem için yeterli bir neden oluşturdu."*1)

Işıklı dışında Birliğin etkili isimlerinden Ayhan Çopur 
da liste çıkarma kararı aldı. Ayrıca, Mehmet Bu- 
çukoğlu'nun da seçime girme çalışmaları içinde olduğu 
Birlik çevrelerinde duyuluyordu.

Işıklı ve Çopur adaylık çalışmalarını Birlik çevresinde 
sürdürdüler. Bu döneme kadar her genel kurulda birlikte 
davranan isimler bu iki liste arasında ikiye bölündüler. 
1980 yılından beri Çopur ile birlikte davranan Alper Ak
tan, Erhan Tezgör, Ülkü Orbay gibi isimler Işıklı'ya destek 
verdiler. Aktan bu durumun gerekçesini şöyle anlattı:

"Ayhan Çopur ile her dönemde birlikteydik. Ancak lis
tesinde sorunlar vardı ve bizim için sıkıntı yaratıyordu. 
Listesinde değişiklik yapması için çaba gösterdik ancak, 
Çopur ekibini değiştirmedi. Biz de desteğimizi çekerek 
Işıklı'nın yanında yer aldık. Zaten kendisine Genel Baş
kanlık önerisini de biz götürmüştük. Ayhan Çopur’un lis
tesini desteklemememizin temelinde yine İstanbul Şubesi 
sorunu yatıyordu."*2)

Bu gelişmeden sonra Işıklı ve ekibi oldukça güç ka
zandı. Bu arada bazı üyeler bu iki listenin birlikte seçime 
girmesi için çaba gösterdiler. Bu amaçla iki kez üyelerin 
de katıldığı geniş toplantılar yapıldı. Ancak tek liste olarak 
seçime girme konusunda bir sonuç alınamadı.
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Alpaslan Işıklı listesini oluştururken geçmiş dö
nemlerden deneyimi olan Ülkü Orbay ve Ahmet Bahadır 
Boso’yu yönetim listesine aldı. Bunlar dışında Aydın Köy- 
men, Yılmaz Tan ve Nadir Elibol listenin diğer isimleri ol
du. Yedinci adaylık için ise Sıdıka Rezzan Hoca ile Ah
met Tan arasında son güne kadar karar verilemedi. Son 
gün ise Hoca listeye girmeyi başardı.

Çopur'un listesinde ise Bahri Gevrek, Prof.Dr.Cevdet 
Erdost, Savaş Aldoğan, İsmail Hakkı Karakelle, Şükrü 
Kutluay ve Nilgün Polat yer aldılar.

Çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Mehmet Bu- 
çukoğlu’nun listesinde ise Haşan Ersel, Eray Günay Dev
rimci, Nurcan Aktürk, Tanju Armaoğlu, Serdar Eser ve 
Ayfer Yılmaz gibi bürokrat kökenli Mülkiyeliler bu
lunuyordu.

Işıklı ve arkadaşları, genel kurul öncesinde tüm üye
lere dağıtılan "Göreve Talibiz"*3) başlıklı bildirilerinde, gö
reve; "Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine katkıda 
bulunmaya devam etmek , Mülkiyelilerin demokratik bas
kı grubu olma konumunu güçlendirmek, katılımcı, say
dam, demokratik bir Birlik yönetimini gerçekleştirmek, bi
lim, kültür ve sanat alanındaki yozlaşmaya karşı daha ge
niş boyutlarda etkinlikler ve Mülkiyelilere daha fazla sos
yal hizmet olanakları sağlamak için" gelmek istediklerini 
açıkladılar.

Ayhan Çopur ve arkadaşları ise hazırladıkları seçim 
bildirgesinde*4); "Gerçek ve eksiksiz bir demokrasiyi ve 
çoğulculuğu ödünsüz savunan, demokrasinin tüm güç
lerini kavrayıp kucaklayan, Birliğimizin tüm üyelerini ay
rımsız kavrayacak ve simgeleyecek, üyelerimiz ara
sındaki yakınlaşmada önemli işlevi bulunan lokal ve diğer 
sosyal tesislerimizi topluluğumuza layık yerler haline ge-
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tirecek bir Mülkiyeliler Birliği örgütüne gerçeklik ka
zandırılması amacıyla" aday olduklarını belirttiler.

Oldukça çekişmeli geçen propaganda döneminde Bir- 
lik'te heyecanlı bir süreç yaşandı. Özellikle Işıklı ve Ço- 
pur'un listelerinin birbirine yakın güçlerde olmaları ve aynı 
tabana seslenmeleri bu heyecanı daha da arttırdı. İs
tanbul Şubesi tartışmaları da genel kurul öncesinin ha
reketlenmesi için önemli bir faktör oldu.

Genel Kurul'un tansiyonunu yükselten bir başka ge
lişme de Genel Kurul sabahı, o dönemde etkili bir yayın 
organı olan Güneş Gazetesinde yayımlanan "Mülkiyeliler 
Böyle Seçim Görmedi"*5) haberi oldu. Haberde "Birlik'te 
üç aday arasında kıran kırana bir mücadele yaşandığı, 
bu yarışın Birlik lokalinden dışarı taşarak, Ankara'nın çe
şitli merkezlerinde yoğun kulise dönüştüğü, İstanbul Şu- 
besi'nin Çopur'un listesini destekledikleri" anlatıldıktan 
sonra, “Çopur'un oy gücünün sosyal demokrat ve de
mokratik sosyalistlerden, Buçukoğlu'nun oy gücünün üst 
düzey bürokratlardan oluştuğu, Işıklı'yı ise Türkiye Bir
leşik Komünist Parti'liler ve bazı sosyal demokratların 
destekledikleri" yer aldı.

Bu haberi, o dönemde Güneş Gazetesi'nin Genel Ya
yın Yönetmeni olan Uluç Gürkan'ın yazdırdığı izleniminin 
doğması ve Gürkan'ın Çopur'un listesinde Onur Kurulu 
adayı olması Genel Kurulu gerginleştirdi. Bu nedenle ol
dukça sert tartışmalar yaşandı.

1990 Genel Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Olağan Genel Kurulu, 24 Şubat 
1990 günü Türk Harb-İş Sendikası salonunda toplandı. 
Verilen önergenin oylanmasıyla Genel Kurul Divan Baş
kanlığına Cevat Geray, Öaşkan Yardımcılıklarına Fikret

219



Başkaya ve Ersen Yavuz, yazmanlıklara da Ersan Gök, 
Leyla Özçırpan ve Kemal Korkmaz seçildiler.

Divanın oluşmasının ardından Genel Kurul'a katılan 
konuklar Ziraatçiler Derneği Genel Başkanı İbrahim Yet
kin, Sosyalist Parti adına Yalçın Büyükdağlı ve Prof. Dr. 
Cahit Talaş birer konuşma yaptılar.

Gündemin 4. maddesi gereği raporların okunmasına 
geçildi. Yönetim Kurulu raporu Alper Aktan, Mali rapor 
Sayman Nihat Özkaya, Denetim Kurulu raporu ise Oğuz- 
han Gökalp tarafından okundu.

Genel Başkan Alper Aktan tarafından okunan Yönetim 
Kurulu Çalışma Raporu'nun başlangıç bölümünde, "Yö
netim Kurulunun 1986 Genel Kurul'unda sunduğu ve bu
gün de fazlası ile geçerli olduğuna inandıkları program il
kelerine sadık kaldıkları, çeşitli düşünce yapılarında olan 
üyelerinin Mülkiyeliler Birliği çatısı altında da
yanışmalarını ve gurur verici birlikteliklerini güç
lendirmeye çalıştıkları, ancak bu yapılırken, Birlik'in ba
ğımsızlığını özenle korudukları ve demokrasi, insan hak
ları ve barış kavramları konusunda ödünsüz dav
randıkları" belirtildi.

Raporun giriş bölümünde özetle şu görüşlere yer ve
rildi:

"Bu tavır, 1980 12 Eylüi'ünden beri belli bir ideolojinin 
boy hedeflerinden biri durumunda bulunan ve okul kay
nağı tüketilmeye çalışılan Mülkiyeliliğin saygınlığını ve 
topluma karşı ödevlerini sürdürmenin tek yolu olarak de
ğerlendirilmiştir. Bugün Mülkiyeliler Birliği'nin toplum ke
sitlerinde ulaştığı saygın noktaya bu yolla gelinmiştir. Bir
lik'in, belirtilmeye çalışılan işlevsel görünümünü , gündelik 
değer yargılarının etkisinde kalarak değiştirmeye ça-
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Iışacak her eğilim, hem kendi birlikteliğimizi hem de de
mokratik odak olarak gelinen noktanın yitirilmesine neden 
olacaktır.

Mülkiyeliler Birliği ve giderek güçlenen Mülkiyeliler Bir
liği Vakfı, aylık dergisi, aksatılmayan kitap yayınları, ülke 
gündemini yakından izlemenin bir sonucu olan kültür et
kinlikleri ve olaylar karşısındaki ilerici ve yol gösterici tep
kileri ile sîzlerin genel kurulda verdiğiniz güvene yaraşır 
bir anlayışla yönetilmeye çalışılmıştır."

Raporda, Birlik’in bu dönemde 70 Çarşamba söyleşisi 
ve üç açıkoturum gerçekleştirdiği, Ankara Film Şenliği ça
lışmalarının Birlik için övünç kaynağı olduğu, dört Mülkiye 
Şenliği düzenlendiği ve Mülkiyeliler Birliği Dergisi'nin sos
yal bilimler alanında niteliği yüksek bir dergi haline ge
tirildiği anlatıldı.

Raporda ayrıca, 1980 ve sonrasında Mülkiyeliler Bir- 
liği'nin ortaya koyduğu tavrın, göreve gelen tüm yö
netimlerce benimsenmesi ve güçlendirilmesi sonucunda 
demokratik kitle örgütleriyle, meslek odaları ve sendikal 
kuruluşlarla, Türkiye'de demokrasinin bütün gerekleriyle 
yerleşip işletilmesini sağlayacak olumlu işbirliği içinde 
olunduğu belirtildi.*6)

Raporların okunmasının ardından üyelerden Alpaslan 
Kayan söz alarak Birlik lokalinin işletilmesinde yaşanan 
aksaklıkları dile getirdi ve yeni yönetimin bu konuda ön
lem almasını istedi.

Diğer bir üye Salih Er ise İstanbul Şubesinin kurmakta 
olduğu İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ile ilgili eleştiriler yö
neltti. Salih Er, uzun süren konuşmasında, "Mülkiyeliler 
Birliği'nin ve Vakfı'nın kurulmakta olan İstanbul Mül
kiyeliler Vakfı'ndan ancak Şube tarafından yayımlanan
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'Mülkiye Bülteni' aracılığı ile haberdar olduğunu, Şube yö
neticilerinin Ankara'yı tamamen dışlama eğilimi içinde 
davrandıklarım" belirttikten sonra, " Mülkiyeliler Birliği, adı 
üzerinde, Birliktir. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Ku
rulu, bu hareketi Mülkiyelilerin birliğine saygısızlık olarak 
görmekte ve mahkum etmektedir. Bugün yönetime talip 
olan üç listenin de aynı düşüncede olduğuna inan
maktadır. Vakıf Yönetim Kurulu tüm Mülkiyelileri bu ha
rekete karşı çıkmaya, destek veren varsa desteklerini ge
ri çekmeye çağırmaktadır." dedi.*7)

Er'in bu eleştirilerini Doğan Pazarcıklı yanıtladı. Salih 
Er'in bu konuşmasının ardından Genel Kurul oldukça ha
reketlendi ve tartışmalar daha gergin bir havada geç
meye başladı. Üye Aydın Köymen'in de söz almasının ar
dından Yönetim Kurulu oybirliği ile aklandı.

Gündemin Dilekler bölümüne geçildiğinde Hüseyin Er- 
gün, Nadir Elibol, Alpaslan Işıklı, Uluç Gürkan, Yavuz Sa
buncu ve Ayhan Çopur söz alarak görüşlerini dile ge
tirdiler. Bu görüşmeler sırasında zaman zaman ko
nuşmacılar ve taraflar arasında, özellikle İstanbul Şubesi, 
İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve Güneş Gazetesi'nde yer 
alan haber nedeniyle sert tartışmalar meydana geldi.

Bu arada Genel Kurul'a her üç başkan adayının im
zalarıyla verilen bir önerge ile "Mülkiye adını taşıyan ayrı 
bir vakıf kurulmaması konusunda Genel Kurulca temenni 
kararı alınması" kabul edildi.

Gündemin son maddesi gereği seçimlere geçildi. Se
çimlerde üç ayrı listenin aday oldukları görüldü. Yapılan 
seçimler sonucunda Mülkiyeliler Birliği'nin yeni Kurulları 
şu şekilde oluştu:*8)
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1986-90 döneminde düzenlenen panellerden birinde Genel Başkan Alper Aktan konuşurken.



1986 yılı Rüştü Koray Ödül töreni.



1987 yılı Rüştü Koray ödül törenini kazananlar Ayla Kutlu ve Prof Dr. Tuncer Bulutay, Prof Dr. Sadun Aren ile birlikte.







1990 Genel Kurulu Divanı.
Soldan: Ersen Yavuz, Cevat Geray (Başkan), Fikret Başkaya, Leyla Benli, Kemal Korkmaz, Ersan Gök.



Yılmaz Tan 355 oy 
Nadir Elibol 313"
Alpaslan Işıklı 308"
Aydın Köymen 296"
Bahri Gevrek 287"
Cevdet Erdost 284 "
Ayhan Çopur 281 "

Ayrıca; İsmail Hakkı Karakelle 279, Ahmet Bahadır 
Boso 275, Ülkü Orbay 270, Nilgün Polat 260, Şükrü Kut- 
luay 257, Sıdıka Rezzan Hoca 246, Savaş Aldoğan 218, 
Haşan Ersel 112, Nurcan Aktürk 106, Mehmet Buçukoğlu 
ve Tanju Armaoğlu 104, Eray Günay Devrimci ve Serdar 
Eser 103, Ayfer Yılmaz 100 oy aldılar.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ahmet Tan 303 oy
Mevlut Duruoğlu 302 "
Savaş Sönmez 299 "
Ayşe Berrin Dikmelik 296 "
Erhan Tezgör 29£ "
Haşan Tahsin Benli 278 "
Ali Rıza Koçyiğit 278 "

Ayrıca;Mahir Yıldız 277, Serdar Şahinkaya, Ab- 
durrahman Ayan, İbrahim Özer ve Yusuf Gizli 276, Oğuz- 
han Gökalp 273, Ahmet Adam 268, Nevzat Çetin, Ümit 
İncitmez, Ergin Okur ve Eyüp Altaylı 105, Vefa Eraslan 
104, Şemsettin Bilgütay 103, Cüneyt Tunca 100 oy al
dılar.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
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Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Kayıhan Batur 301 oy
Nazik Işık 300"
Hilmi Yatçı 286 ”

Ayrıca; Ahmet Molvalı ve Muhittin Acar 276, Cahit 
Yerci 275, Melikşah Acuner ve Berrin Yıldız 105, Metin 
Yüksel 104 oy aldılar.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Feride Altan 297 oy

Hülya Ürkmez 294"

Turgay Erpul 292"

Ayrıca; Göksel Varol 279, Yücel Mertoğlu 275, Ertan 
Ercan 274, O.Zafer Kültürlü, Mehlika Turgut ve Hatice 
Kara 104 oy aldılar.

Onur Kurulu Asil Üyeleri

Bahri Savcı 306 oy

Alper Aktan 303"

Ömür Sezgin 302"

Mümtaz Soysal 301 "

Kemal Togay 299"

Ayrıca; Oğuz Aydemir 285, Türker Alkan 280, Uluç 
Gürkan 275, Aydemir Ceylan 272, Altan Tuna 271, Vah
det Aydın 107, Oktay Uslu ve Atilla Günay 104, Erdoğan 
Öner 103, Cem Alpar 102 oy aldılar.
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Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Ayla Kutlu 
Sami Sönmez 
Ertuğrul Baydar 
Hüseyin Merzeci 
Oktay Varlıer

299 oy 
297" 
296 " 
296 " 
296 "

Ayrıca; Esen Erol, Cengiz Gürsu, Tarık Lüleç ve Selim 
Soydemir 276, Tülin Ekenel 275, Doğan Sevim, Çağlar 
Önal, Nevzat Bilgin ve Korkmaz Dinçer 104, Yücel Irgat 
103 oy aldılar.

Görüldüğü gibi seçim Işıklı ve Çopur listeleri arasında 
oldukça çekişmeli geçti. Sonuçta Işıklı’nın listesinden 
kendisi ile birlikte, Aydın Köymen, Nadir Elibol ve Yılmaz 
Tan, Çopur'un listesinden ise kendisi ile birlikte, Bahri 
Gevrek ve Cevdet Erdost liste delerek yönetime girmeyi 
başardılar. Işıklı'nın listesinden Ülkü Orbay, Ahmet Ba
hadır Boso ve Sıdıka Rezzan Hoca yönetime giremediler. 
Buçukoğlu'nun listesinden ise kimse yönetime girmeyi ba
şaramadı. Ayrıca Çopur'un listesinde Onur Kurulu adayı 
olarak yer alan Prof.Dr.Mümtaz Soysal da Işıklı'nın lis
tesini delerek Onur Kurulu üyesi oldu. Işıklı'nın lis
tesinden Oğuz Aydemir ise seçimi kaybetti.

1990 Genel Kurulu, Mülkiyeliler Birliği tarihinin en ka
tılımlı ve tartışmalı genel kurullarından biri oldu. Ayrıca, 
ilk kez bir genel kurulda birbirinden iddialı üç ayrı liste bir
den seçimlere katıldı.

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 2 Mart 1990 ta
rihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:*9)

225



Alpaslan Işıklı Genel Başkan 
Aydın Köymen 2.Başkan 
Nadir Elibol Genel Sekreter 
Yılmaz Tan Sayman 
Ayhan Çopur Üye 
Bahri Gevrek Üye 
Cevdet Erdost Üye

Yönetim Kurulunun bu dönemde yaptığı önemli ça
lışmalar ise şöyle özetlenebilir:

- 8 Mart 1990 tarih ve 2 sayılı kararla " Mülkiyeliler Bir
liği Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğine Bahri Gev- 
rek'in getirilmesi", "Dergi Yazı Kuruluna Ülkü Orbay, Al
per Aktan, Haşan Ersel ve İlber Ortaylı'nın dahil edilmesi, 
Kuruldan Mustafa Su'nun çıkarılması", "Dergi Danışma 
Kurulu'nun kaldırılması"

- 19 Nisan 1990 tarih ve 10 sayılı kararla "Yönetim Ku
rulu üyesi Cevdet Erdost'un istifasının kabulü ve yerine 
birinci yedek üye Ahmet Tan'ın getirilmesi", " Yazı Kurulu 
üyesi Baskın Oran'ın istifasının kabulü (gerekçesinin ka
bul edilmemesi koşulu ile)"

- 27 Eylül 1990 tarih ve 23 sayılı kararla "Ahmet 
Tan'ın Mülkiyeliler Birliği İşletmeleri Müdürlüğü'ne atan
ması", "Yönetim Kurulu üyesi Bahri Gevrek'in 27.9.1990 
tarihli istifasının kabulü"

- 4 Ekim 1990 tarih ve 24 sayılı kararla "Bahri Gev
rek'in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yedek 
üye Mevlut Duruoğlu'nun getirilmesi", "Bahri Gevrek'in is
tifasıyla boşalan Dergi Genel Yayın Yönetmenliğine Ülkü 
Orbay'ın getirilmesi", "Arslan Sonat'ın Dergi Yazı Ku
ruluna alınması"
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- 29 Ekim 1990 tarih ve 27 sayılı kararla "Dergi Yazı 
Kurulundan Haşan Ersel ve Uluç Gürkan'ın kendi talepleri 
üzerine ayrılmaları"

- 8 Kasım 1990 tarih ve 29 sayılı kararla " Cem Ero- 
ğul'un Dergi Yazı Kuruluna alınması"

- 30 Ocak 1991 tarih ve 39 sayılı kararla "Varlık Öz- 
menek'in Dergi Yazı Kuruluna alınması"

- 28 Mart 1991 tarih ve 43 sayılı kararla "Ankara'da 
bulunamayan Ülkü Orbay'ın Dergi Genel Yayın Yö
netmenliğinden ayrılması"

- 25 Nisan 1991 tarih ve 45 sayılı kararla "Ülkü Or- 
bay'ın Mülkiyeliler Birliği Dergisi Genel Yayın Yö
netmenliği görevinden geçici olarak istifasının mazereti 
süresince kabulüne ve gene bu süre içinde Yazı Ku
rulunun eğilimine uygun olarak Dergi Genel Yayın Yö
netmenliğinin Alper Aktan tarafından üstlenilmesi", " İs
tanbul Şube Başkanı Hüseyin Ergün'ün Genel Mer
kezimize gönderdiği 14.3.1991 tarih ve MB/91-28 sayılı 
yazısına yanıt olarak düzenlenen metnin Yönetim Ku
rulunca onaylanarak tüm üyelerimize dağıtılması"

- 13 Haziran 1991 tarih ve 51 sayılı kararla "Dergi Ge
nel Yayın Yönetmen Yardımcılığına Oktay Etiman'ın ge
tirilmesi"

Görüldüğü gibi Birliğin karar defterine yansıyan önemli 
kararların birçoğu Mülkiyeliler Birliği Dergisi ile ilgili. Bu 
dönemde Dergi oldukça çalkantılı bir dönem geçirdi. Mül
kiyeliler Birliği içinde önemli saflaşmalar ve kopuşlar ya
şandı. Bu konuları ileride Mülkiyeliler Birliği Dergisi baş
lığı altında özel olarak inceleyeceğiz.
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İstanbul Şubesi ile Sorunlar Sürüyor

Genel Kurulun hemen ardından, İstanbul Şubesi ile Al
per Aktan döneminde başlayan ve Genel Kurul’a da yan
sıyan tartışmalar artarak devam etti. İlişkiler zaman za
man kopma noktasına geldi. Bu tartışmalar çoğunlukla 
genel merkez ve şubenin yayın organlarında sürdürüldü. 
Kendisiyle yaptığımız görüşmede, Işıklı bu sorunu şu şe
kilde değerlendirdi:

"Daha önce özetlemeye çalıştığım 1990 yılı baş
larında yaşadığımız süreç, Ankara'yı devreden çı
karmaya, ulusal onur, ulusal bağımsızlık, toplum yararı 
gibi konuları çağdışı ilan etmeye yönelikti. Bunu ger
çekleştirmek isteyenlerin karşısırta dikilen en önemli ku
rum, Mülkiye ve onu temsil eden Birlik'ti. İstanbul Şu
bemizin yöneticileri Birlik'e karşı inanılmaz bir kam
panyanın içinde yer aldılar. Kendilerini yüksek tirajlı bir 
derginin sütunlarında anti-Mülkiye olarak tanımlamakta 
bir beis görmediler.*10) Genel merkezi ele geçirmek, Mül- 
kiye'nin temsil ettiği değerleri alt-üst etmek gibi niyetleri 
olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışa karşı koyduk ve bu 
değerleri kararlılıkla savunduk. Çağı yakalamanın, o ar
kadaşlarımızın savundukları ile mümkün olmayacağını 
göstermek istedik ve bunu da başardığımıza ina
nıyorum. "(11>

Bu tartışmaların sürdürülmesindeki en önemli et
kenlerden biri de, İstanbul Şubesi'nin düzenlediği bir sem
pozyuma dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da da
vet edilmesiydi. Özal, o dönemlerde, başta tüm emekçiler 
olmak üzere, toplumun çeşitli kesimleri tarafından, ül
kenin içinde bulunduğu sorunların sorumlusu olarak gö
rülüyor ve siyasi açıdan zor günler geçiriyordu. Genel 
merkez, İstanbul Şubesi'ni bu nedenle bir basın açık
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lamasıyla eleştirdi. Açıklamada, Şubenin bu davranışının 
"Özal'a çok ihtiyacı olduğu bir sırada Mülkiye platformunu 
sunmak, azınlık temeline dayalı bir kişi veya hanedan sul
tasına kolaylık sağlayıcı davranışlar içinde olmayan Mül
kiye geleneğine aykırı davranmak"*12) olduğu belirtildi.

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu bu açıklamayı ya
yımladıkları "Mülkiyeliler Mektubu" isimli bültenlerinde ya
nıtladı. Bu yazıda "Sayın Özal'ın bir platform ihtiyacı için
de bulunduğunu düşünmüyoruz. Biz bir derneğiz, bir po
litik parti değiliz. Mülkiyeliler arasında her görüşten in
sanlar vardır. O nedenle biz, her görüşün kendini dile ge
tireceği bir platform yaratmakla görevliyiz. Mülkiyeliler Bir- 
liği'ni bazı politik eğilimlerin dümen suyunda, bazı politik 
eğilimlerin ise karşısında göstermek tutumunun yanlış ol
duğuna inanıyoruz"*13) denildi.

Genel Merkez - İstanbul Şubesi tartışmaları, Şubenin 
ve ardından Genel Merkezin genel kurulları öncesinde 
yoğunlaştı. İstanbul Şubesi yönetimine yakınlığı ile bi
linen gazeteci Cengiz Çandar hakkında, o dönemde ya
yımlanan Yüzyıl Dergisi, Çandar'ın CIA, MİT ve MOSSAD 
ile bağlantıları olduğu, Cumhurbaşkanı Özal adına bu ör
gütlerle bağlantılar kurduğu biçiminde yayın yapmaya 
başladı. Bunun üzerine Yüzyıl Dergisi güvenlik güçlerince 
arandı ve konu basının gündeminde daha da fazla yer al
dı. Genel Başkan Alpaslan Işıklı, Yüzyıl Dergisi'ne telefon 
ederek polisin bir basın kuruluşuna karşı ortaya koyduğu 
tavrı eleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Ergün, Işıklı'nın bu 
tavrı üzerine Genel Merkez'e gönderdiği mektupta şunları 
yazdı:

"Yüzyıl Dergisi'nin 4. ve 5. sayılarında Birliğimiz üyesi
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gazeteci-yazan Cengiz Çandar'ın onuruna ve yaşamına 
yönelik yazılar çıkmıştır.

Derginin bu yazılarına, Genel Merkezimiz tarafından 
bir tepki gösterildiğine ilişkin bir iz yer almamış; buna kar
şılık 5. sayısında, Dergi'nin polis tarafından aranması do
layısıyla, Genel Başkanımız Prof.Dr.Alpaslan Işıklı'nın 
Dergi'ye 'telefonla dayanışma dileklerini' belirttiği ibaresi 
yer almıştır."(14>

Mektupta bu ifadelerin ardından, Genel Merkezin Çan- 
dar'a yönelik yazılara karşı herhangi bir girişimde bulunup 
bulunmayacağı da soruldu.

Işıklı ise, İstanbul Şubesi'ne bir mektup yazarak yanıt 
verdi ve Genel Merkez iki mektubu da birarada tüm üye
lere postaladı. Işıklı'nın yanıtında şu ifadeler yer aldı:

"Dergi, bizde bile eşine az rastlanacak baskıcı bir tu
tumla hükümet kuvvetleri tarafından basılmış, idarehane 
binasına günlerce karakol kurulmuş ve Dergi çalışanları 
gözaltına alınarak - ifade ettiklerine göre - ağır iş
kencelere tabi tutulmuşlardır. Hükümetin basın hür
riyetine ve can güvenliğine yönelik bu tutumu, dikkat et
tiyseniz yalnız benim değil, başka pek çok kişinin tep
kisini çekmiştir."*15)

Bu gelişmeler yaşanırken, Genel Merkez Yönetim Ku
rulu aldığı bir kararla Sayman Yılmaz Tan ve Denetim 
Kurulu üyesi Hilmi Yatçı'yı, Şubenin defterlerinin de
netlenmesi amacıyla İstanbul'a gönderdi. Ancak bu gi
rişim Şube Başkanı Hüseyin Ergün ve diğer yöneticiler ta
rafından reddedildi. Tan ve Yatçı'nın bu durumu Genel 
Merkeze rapor etmelerinin ardından toplanan Yönetim 
Kurulu, "İstanbul Şubemiz Başkanı Hüseyin Ergün'e noter 
kanalıyla bir mektup gönderilerek 3 gün zarfında 1990-91
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yıllarına ait yasal defter ve belgeleri Genel Merkez'e gön
dermesinin talep edilmesini"*16̂  oybirliği ile kararlaştırdı.

İstanbul Şubesinin genel kurulu öncesinde yaşanan 
bu gelişmeler, iki taraf arasında yayın yoluyla yeniden tar
tışmanın başlamasına neden oldu. Alpaslan Işıklı, Genel 
Merkez tarafından yayımlanan "Bülten"e yazdığı "Görev" 
başlıklı yazısında bu konuda şu açıklamaları yaptı:

"Yönetim Kurulumuz, 2.9.1991 tarihli toplantısında, bu 
faaliyet dönemi içinde daha önce İzmir ve Adana Şu
belerimiz nezdinde gerçekleştirilmiş olan ziyaret ve ye
rinde inceleme görevinin, İstanbul Şubemiz nezdinde de 
gerçekleştirilmesi kararını almıştır...

Genel Saymanımız Yılmaz Tan ve Denetim Kurulu 
üyemiz Hilmi Yatçı birlikte gerçekleştirdikleri bu ziyaret 
çerçevesinde ve Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca, İs
tanbul Şubemizin 1990-91 yıllarına ait yasal defter ve bel
gelerini inceleme talebinde bulunmuşlar; ancak ar
kadaşlarımızın bu talepleri, İstanbul Şube Başkanı Hü
seyin Ergün ve Şube Sekreteri Fikret Toksöz tarafından 
reddedilmiştir...

Eğer İstanbul Şubemizin yöneticileri, haklı insanların 
rahatlığı içinde, yasal ve demokratik denetime açık ol
salardı, örgütsel bütünlüğümüz dolayısıyla bizi de il
gilendiren bir konuda gerçeği bilmemiz ve bir sayın avu
katın iddiaları*17) karşısında Şubemizin ve Birliğimizin ya
rarı ve itibarı açısından haklı ve gerekli olan neyse onun 
gerektirdiği tavrı almamız mümkün olurdu."*18)

Işıklı'nın bu yazısı üzerine İstanbul Şubesi "Genel Kurul 
Öncesi Nükseden Hastalık: Ankara'nın Başı Ağrıyor"*19) 
isimli bir bildiri yayımladı. Bildirinin giriş bölümünde Baş
kan Hüseyin Ergün imzalı şu açıklama yer aldı:
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"Mülkiyeliler Birliği Merkez Yönelimine bir hastalık mu
sallat olmuştur, iki dönemdir, Mülkiyeliler Birliği İstanbul 
Şubesi Genel Kurulu öncesi çıkardıkları bültenlerde, aslı- 
esası olmayan iddialar ileri sürüyorlar.

Alpaslan Işıklı'nın 'Görev' başlıklı yazısı bu saldırıların 
sonuncusu. Yazının bir bölümü polemik, 'Bir Örnek' ara- 
başlıklı bölümü ise bile bile gerçeğin tersini yazmak. Bu 
yazı üzerine sayın Erhan Işıl'a ekteki yazıyı yazıp, ko
nuyu incelemesini diledim.*20) Böyle bir şeye gerek ol
madığını söylediler. Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi 
Denetim Kurulu'na aynı şekilde başvurdum. Denetim Ku
rulu, bunun üzerine inceleme yaptı. Bu inceleme so
nucunu size sunuyorum.

Ankara'nın bu kara çalma hastalığının Mülkiyeliler ta
rafından tedavi edileceğine inanıyorum."

Bu arada 22 Aralık tarihinde İstanbul Şubesi'nin Genel 
Kurulu toplandı. Hüseyin Ergün'ün Başkanlığa tekrar 
aday olmayacağını açıklaması sonucu aynı ekipten Fikret 
Toksöz genel başkan adayı oldu. Toksöz'ün karşısına ge
nel merkez destekli Erhan Işıl'ın adaylığını koyması Ge
nel Kurulu hareketlendirdi. Genel Başkan Alpaslan Işık- 
lı'nın da katıldığı Genel Kurulda Işıklı, Ergün ve Toksöz 
arasında zaman zaman tartışmalar çıktı. Toksöz'ün listesi 
seçimleri az bir farkla kazanarak Şube Yönetim Kurulunu 
oluşturdu.

İstanbul Şubesi ile Genel Merkez arasında yaşanan 
bir başka sorun ise, Şubenin örgütlenmeye ilişkin getirdiği 
öneri üzerinde oldu. Başkan Hüseyin Ergün, Mülkiyeliler 
Mektubu'na yazdığı "Mülkiyeliler Birliğinde Yeniden Ya
pılanma Gereği"*21) başlıklı başyazısında " Tüzük gereği 
genel merkez yönetimi seçimi doğrudan bütün üyelerin

232



katılımıyla yapılmaktadır. Bu da, pratikte, yalnız An
kara'da oturan üyelerin genel merkez yönetimini seçmesi 
sonucunu doğurmaktadır. Bugün Ankara dışında oturan 
Mülkiyeli sayısı Ankara'da oturanlardan bir hayli fazladır. 
Ankara'da yapılan genel merkez genel kurulu gerçekte 
Ankara şubesi genel kurulu olmaktadır.” diyerek tar
tışmayı başlattı. Bu konu Birlik çevrelerinde yoğun bir bi
çimde tartışıldıktan sonra 1992 de yapılan Genel Kurulun 
da en çok tartışılan konusu oldu.

Muammer Aksoy Anıt Mezarı

31 Ocak 1990 günü kimliği belirsiz kişilerce katledilen 
Prof.Dr.Muammer Aksoy için Mülkiyeliler Birliği ön
cülüğünde bir anıt mezar yaptırıldı. Bu çok önemli hiz
mete, Birliğin dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mi
marlar Odası, Ziraat Fakültesi, Atatürkçü Düşünce Der
neği, Amasya, Samsun, Edirne Tabip Odaları, Türk Hu
kuk Kurumu ve Mülkiyeli işadamı Selami Yiğit parasal 
katkıda bulundular. 31 Ocak 1991 günü açılışı yapılan tö
rende bir konuşma yapan Genel Başkan Alpaslan Işıklı 
özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Hocamızın mezarına bulduğumuz taş kendisi gibi sert 
karakterde çıktı; ama buna karşın gecikmeyle de olsa ta
şa istenilen şekil verildi. Hocamız Aksoy, mermer gra
nitlerin bile istenilen biçime sokulduğu bu dünyada, inanç
larından en ufak bir ödün vermeden, doğru bildiği yolda 
sonuna kadar ilerleyerek yaşamını tamamlamış ender in
sanlardan biridir."*22)

Törene SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Uğur Mum
cu, Yekta Güngör Özden ve davetliler katıldı.
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Uluslararası Konuklar

Bu çalışma döneminde Birlik'in gerçekleştirdiği en 
önemli etkinliklerden biri de, uluslararası düzeyde ün ka
zanmış Ernest Mandel ve Samir Amin gibi düşünürleri ül
kemize getirerek konferanslar verdirmesi oldu.

Brüksel Özgür Üniversitesi İktisat Profesörü Ernest 
Mandel Birlik’in konuğu olarak 25-26 Mayıs 1991 ta
rihlerinde Ankara'ya gelerek iki konferans verdi. Mandel'in 
bu konferansları gerek basında, gerekse kamuoyunda ol
dukça ilgi çekti. Bu konferanslar Vakıf tarafından kitap ha
line getirildi.*23)

Aynı şekilde, uluslararası düzeyde bir düşünür olan 
Samir Amin'de Birlik’in davetlisi olarak Ankara'ya gelerek 
konferanslar verdi. Bu konferans da büyük bir ilgi gördü. 
Amin'in yaptığı konuşmalar da Vakıf yayınları arasından 
kitap olarak yayımlandı.*24)

1992 Genel Kurulu

1992 Genel Kurulu öncesinde Yönetim Kurulu'na karşı 
herhangi bir karşı liste çıkmadı. Genel Başkan Işıklı ve 
arkadaşları seçimlere tek liste olarak girdiler. Ancak Işıklı, 
geçen dönemdeki yönetim listesinde bazı değişikliklere 
gitti. Geçen dönemde hem işletmenin yöneticisi hem de 
yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Tan, üyelerin ba
zılarından gelen eleştiriler üzerine tekrar aday olmadı. 
Geçen dönemde yönetimin çalışmalarına yeterince za
man ayıramayan Aydın Köymen, Nadir Elibol gibi isimler 
de kendi istekleriyle liste dışı kaldılar. Işıklı sadece Yıl
maz Tan ve Mevlut Duruoğlu'nu tutarak yeni bir liste oluş
turdu ve listesine Erhan Bener, Serdar Şahinkaya, Hilmi 
Yatçı, Şükran Çakır gibi isimleri aldı.
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Alpaslan Işıklı, genel başkanlığa ikinci kez aday ol
masının nedenini şu şekilde açıkladı:

"Başarımızı ve köşe dönmeciliğin toplumu bir kanser 
gibi sardığı bir dönemde dinazorların da yoğun bir kitlesel 
destek sağlayabileceklerini kanıtlamak gerekiyordu. Ge
nel Kurul'a tek liste ile giderek büyük bir destek sağladık 
ve bunu kanıtladık. Doğaldır ki, bu yalnız benim kişisel bir 
başarım değildi. Özellikle 1980 sonrası yok etmek is
tedikleri gençlik kesiminin temsilcileri arkadaşlarımın her 
iki dönemde de beni bile şaşırtan büyük destekleri ve ba
şarıları oldu. Bu da bana tekrar adaylık için büyük bir güç 
verdi."(25)

Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu 9 Şubat 1992 günü Si
yasal Bilgiler Fakültesi Büyük Amfi'de toplandı. Yapılan 
oylama ile Divan Başkanlığı'na Prof.Dr.Cevat Geray, Baş
kan Yardımcılığı'na Murat Özgül ve Turgay Erpul, yaz
manlıklara da Şebnem Uzun, Sıdıka Rezzan Hoca ve 
Müyesser Korkmaz seçildiler.

Birlik Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Yönetim 
Kurulu çalışma raporunu, Mete Saadetlioğlu Denetim Ku
rulu raporunu okudu.

Çalışma raporunun giriş kısmında "Şubelerimizle iliş
kiler" başlığı ile, Ankara ve İstanbul arasında son dö
nemlerde yaşanan anlaşmazlıkların değerlendirilmesi yer 
aldı. Raporda, bu konuda özetle şu görüşlere yer verildi:

"İstanbul Şubemizin yöneticileriyle ilişkilerimiz, daha 
önce Bülten kanalıyla üyelerimize duyurmaya çalıştığımız 
üzere, Birliğimiz bünyesinde oluşturmaya çalıştığımız 
uyum ve dayanışma gerekleriyle çelişen bazı olum
suzluklara sahne olmuştur.
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İstanbul Şubemizin sayın yöneticileri, Birliğin tek bir tü
zel kişiliği olduğu ve bu tüzel kişilikle ilgili her türlü yetki 
ve sorumluluğun Genel Merkez yönetiminde toplandığı 
gerçeğini kabul etmek istememektedirler. Oysa, şubenin 
her türlü eylem ve tasarrufu (akçalı ve sair konularda) ge
nel merkezi doğrudan doğruya bağlar. Bu yüzden do
ğabilecek ihtilafların tarafı yasal açıdan genel merkezdir.

Ne yazık ki, İstanbul Şubemiz yöneticileri, Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi'nin bizim bu konudaki yaklaşımımızı doğ
rulayan ve şubenin dernek tüzel kişiliği içinde ve derneğin 
bir organı olduğuna dair sayısız kararı bulunduğunu da 
kendilerine hatırlatmamıza rağmen, yasal hakkımızı ve 
görevimizi iki yılda bir defa bile kullanmak istememize 
karşı çıkmışlar, yanlışlıklarında direnmişlerdir. Genel Mer
kezi temsilen İstanbul Şubemizi ziyaret eden iki ar
kadaşımızın, defter ve kayıtlar üzerinden doğrudan bilgi 
edinme hak ve görevlerinin gereğini yerine getirmelerini 
sert bir biçimde engellemişlerdir.

Bu aşamada üzülerek belirtmek zorundayız ki, İs
tanbul Şubemizin kısa bir süre önce seçilen yeni başkanı 
da, Birlik içi ilişkiler açısından henüz farklı bir anlayış or
taya koyamamıştır. Seçiminin hemen ardından ve genel 
merkezden konukların da hazır bulunduğu Genel Kurul 
topluluğu önünde yaptığı konuşmada 'Ankara bize gölge 
etmesin, biz de Ankara'ya gölge etmeyelim' gibi kabulü 
olanaksız bir beyanda bulunmasının nedenlerini anlamak 
güçtür. Birliği Ankara-İstanbul gibi yapay ve ilkel bir an
layışla bölmek isteyenlerin sözcülüğünü yapmak sayın 
Başkana düşmemeliydi."(26)

Raporda, o dönemde Birlik içinde uzun tartışmalara 
neden olan bu ayrışma ile ilgili bölümler dışında "Mül- 
kiye'nin Toplumsal Sorumlulukları" başlığı altında, "gü
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nümüzde çeşitli meslek katagorilerinin, yasal olarak sen
dikal örgütlenmeden yoksun olmalarının eksikliğini der
nek veya oda türündeki örgütlerine yeni işlevler yüklemek 
suretiyle giderme çabası içine girdikleri, bu çerçevede 
Birlik’in de Mülkiye topluluğunun değişik planlardaki eko
nomik, sosyal, kültürel çıkarlarını ve özlemlerini temsil et
me işlevi üstlenmesinin giderek önem kazandığı" vur
gulandı.(27)

Çalışma raporu ile ayrıca dönem içinde yerine ge
tirilen çalışmalar da ayrıntıları ile üyelerin bilgisine su
nuldu.

Rapor üzerine söz alan üyeler çeşitli görüş ve eleş
tirilerini dile getirdiler. İlk sözü alan Uğur Emek, Birliğin 
dost-arkadaş ilişkilerinden çıkarılarak herkesi kapsayan, 
geniş üye yelpazesinin temsil edileceği bir konuma ge
tirilmesi gerektiğini, camianın bölünmemesi ve Fakülte ile 
ortak çıkarlarımızın dikkate alınmasını, Dergi ve Bül- 
ten'de her türlü görüşün kabul edilerek yer almasını dile 
getirdi. Emek ayrıca, kurulan Kazgan A.Ş.'nin profesyonel 
yöneticisinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olmasını 
da eleştirdi.

Eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelen Işıklı, Fa
külte ile ilişkilere kendilerinden daha çok önem veren bir 
yönetimin olmadığını, yönetimin arkadaş grubundan oluş
madığını, birçok üyenin yönetime seçildikten sonra ta
nıştığını, etkinliklerde ve dergide her türlü görüşe yer ver
diklerini, Kazgan A.Ş.'nin profesyonelliğin bir gereği ola
rak kurulduğunu belirtti.

Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanmasının ar
dından tüzükte yapılması düşünülen değişikliklerin gö
rüşülmesine geçildi.
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Tüzüğün üyelikle ilgili maddesinde yer alan "Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunlan "."Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunları" olarak değiştirildi. Bu de
ğişikliğe, İstanbul'da bulunan bir başka fakültenin de adı
nın "Siyasal Bilgiler Fakültesi" yapılması neden oldu.

Tüzükte yapılan bir başka değişiklikle de, Birlik'e, Fa
kültemizde 4 yıl ve daha fazla öğretim üyesi, görevlisi ve 
araştırma görevlisi olarak görev yapanlarında üye ola
bilmeleri yönünde karar alındı.

Bir başka değişiklik önergesiyle de Yüksek Danışma 
Kurulu üyelerinin görev süreleri 5 yıldan 4 yıla indirildi.

Genel Kurulda en çok tartışılan tüzük değişikliği öne
risini İstanbul Şube Sekreteri Erdal Batmaz getirdi. Bat
maz önerisinde Birlik için yeni bir örgütleme modelinin ya
pılması gerektiğini, Şubeler ve Genel Merkez ör
gütlenmesinin delege usulüne göre yapılmasını dile ge
tirdi.

Batmaz önergesi hakkında söz aldı ve temsil özel
liğine değindi. 1946 yılında kurulan derneğin hala aynı tü
zük ve aynı anlayışla yönetildiğini ve artık tüm Türkiye'yi 
temsil edici olmaktan uzak olduğunu, federatif bir yapı ile 
7 bin üyenin temsil olanaklarının artacağını savundu.

Önerge aleyhine söz alan Ayhan Açıkalın İstanbul'daki 
üyelerin söylediği gibi kuruluştan bugüne kadar hiçbir de
ğişikliğin yapılmadığının doğru olmadığını, tüzükte birçok 
yenileme yapıldığını, Birliğe 27 yıllık emeği olduğunu, 
amaçlarının her zaman Mülkiyelileri bölmemek, ayrı ya
pılara sokmamak olduğunu belirtti.

İstanbul Şubesinin önergesini destekleyen Ercan Eyü- 
poğlu ise, burada Ankara Şubesinin genel kurulunun ya-
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31 Ocak 1991 günü açılan Muammer Aksoy Anıt Mezarı.



25-26 Mayıs 1991 günleri Birlik'in konuğu olarak konferans veren Prof. Dr. Emest Mandel.



1992 Genel Kurulu Divanı.
Soldan: Sıdıka Hoca, Murat Özgül, Cevat Geray (Başkan), Şebnem Uzun, Turgay Erpul, Müyesser Korkmaz.





pıldığını, delege statüsüne geçilmesinin gerektiğini söy
ledi.

Söz alan Prof. Dr. Cem Eroğul da, doğrudan de
mokrasi varken temsili demokrasinin tercih edilmesinin 
yanlış olduğunu, sözü olan, katılmak isteyen herkesin de
lege olmak için çaba harcamaya gerek olmadan buraya 
gelebilmesini, Mülkiyeliliğin büyük bir gelenek olduğunu, 
gruplara indirgemenin bu geleneği parçalayacağını sa
vundu.

Mustafa Kemal Çamkıran ve Erhan Bener'in de öner
geye karşı konuşmalarının ardından Tüzük Komisyonu 
Başkanı Salih Er söz alarak konunun yeterince tar
tışıldığını ve oylamanın yapılması gerektiğini söyledi.

Yapılan tüzük değişiklik önergelerinden, İstanbul Şu
besinin önerileri dışındakiler kabul edildi. İstanbul Şu
besinin önerisi ise yedi kabul oyuna karşılık oyçokluğu ile 
reddedildi.*28)

Bu Genel Kurulda ilk kez iki çalışma komisyonu oluş
turularak Siyasal Bilgiler Fakültesinin sorunları ayrı bir 
gündem maddesi olarak ele alındı ve tartışıldı, Prof. Dr. 
Korkut Boratav, Prof. Dr. Cem Eroğul ve Prof. Dr. Sina 
Akşin tarafından hazırlanan "SBF'nin Sorunları" konulu 
rapor Eroğul tarafından, Prof. Dr. Yavuz Sabuncu ve 
Araştırma Görevlisi Cahit Emre tarafından hazırlanan 
"SBF Mezunlarının Çalışma Yaşamındaki Sorunları" ko
nulu rapor ise Sabuncu tarafından genel kurulun bilgisine 
sunuldu.

Genel Kurul, seçimlerin tek listeyle yapılmasına kar
şın oldukça hareketli ve tartışmalı geçti. Özellikle İs
tanbul'dan gelen üyeler ve onları destekleyenler tar
tışmaların uzamasına neden oldular.

239



Bu çalışmalarının ardından seçimlere geçildi. Tek lis
teyle yapılan seçimler sonucunda Birliğin yeni kurulları şu 
şekilde oluştu.<29>

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Erhan Bener 371 oy
Mevlut Duruoğlu 366"
Yılmaz Tan 363"
Hilmi Yatçı 360 "
Şükran Çakır 318"
Alpaslan Işıklı 307"
Serdar Şahinkaya 299"

Ayrıca; Yönetim Kurulu'na bağımsız adaylığını koyan 
Muhittin Acar 161, Selim Soydemir 60 oy aldılar.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Fatma Yıldırım Vidinli 386 oy
Esin Güllüler 380 "
Murat Ekin 379"
Nejat Güneri 378"
Selami Yiğit 374"
Aykut Namık Çoban 364 "
Ertan Ercan 350 "

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Mehmet Şirin Öztürk 339 oy

Nazik Işık 309 11

Mete Saadetlioğlu 308 “
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Ayrıca; Denetim Kurulu’na bağımsız aday olan Uğur ' 
Emek 126, Turan Özbay 101 oy aldılar.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Yasemin Yücesoy 405 oy

Ufuk Vehbi Varol 404"

Cahit Baştimur 402 "

Onur Kurulu Asil Üyeleri

Ertuğrul Baydar 403 oy

Coşkun Akmeriç 402 "
Müzeyyen Çevik 402 "
Oğuz Aydemir 393 "

Ayla Kutlu 391 "

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Fatih Güngör 410 oy

Mahmut Yoloğlu 409 "
Murat Şeker 408 "
Tümay Ergin 407 "
Sami Sönmez 407 "

Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri

Fikret Başkaya 409 oy

Aynur Ataklı 409 "

Hikmet Çetin 407 "

Erhan Işıl 406 "

Murat Karayalçın 405 "
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Bilgin Aygül 407 oy
Salih Er 406 "

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Emre Ergin 409 oy
Haşan Çevik 409 "

Vakıf Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Bilge Sönmez 405 oy
İsmail Hakkı Karakelle 383 “

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Haşan Balaban 410 oy
Birol Yüksel 409"

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 10 Şubat 1992 ta
rihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:*30)

Alpaslan Işıklı Genel Başkan

Erhan Bener 2. Başkan

Yılmaz Tan Genel Sekreter

Mevlut Duruoğlu Sayman

Hilmi Yatçı Üye

Şükran Çakır Üye

Serdar Şahinkaya Üye

Yönetim Kurulu bu dönemde şu önemli kararları aldı:

Vakıf Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
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- 3 Mart 1992 tarih ve 3 sayılı kararla "Mülkiyeliler Bir
liği Dergisi Genel Yayın Yönetmenliğine Doç. Dr. Fikret 
Başkaya, Yayın Kurulu'na Doç.Dr.Fikret Başkaya, Doç. 
Dr. Arslan Sonat, Dr. Haluk Gerger, Erhan Bener ve Ülkü 
Orbay'ın alınması, Yazı Kurulu'nun Prof. Dr. Korkut Bo- 
ratav, Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. 
Dr. Cevat Geray, Doç. Dr. Ömür Sezgin, Prof. Dr. Sinan 
Sönmez, Doç. Dr. Oğuz Oyan, Varlık Özmenek, Yıldırım 
Koç, Doç. Dr. işaya Üşür, Serdar Şahinkaya, Tanıl Bora 
ve Aydın Köymen'den oluşması"

- 17 Mart 1992 tarih ve 5 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi Yazı Kuruluna Yücel Mertoğlu ve A.Ü.SBF 
Öğrenci Derneği Başkanı Mustafa Ünalan'ın alınması"

- 24 Mart 1992 tarih ve 6 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi'nin Yayın Kurulu'nun kaldırılması, Genel 
Yayın Yönetmenliğine Erhan Bener, Genel Sekreterliğine 
Serdar Şahinkaya'nın getirilmesi, Yazı Kuruluna Fikret 
Başkaya, Arslan Sonat ve Mehmet Şirin Öztürk'ün alın
ması"

- 7 Temmuz 1992 tarih ve 10 sayılı kararla “Yönetim 
Kurulu üyesi Erhan Bener'in istifasının kabulü ve 2. Baş
kanlığa Mevlut Duruoğlu'nun getirilmesi","Dergi Genel 
Yayın Yönetmenliğine Serdar Şahinkaya'nın, Yazı İşleri 
Müdürlüğüne Oktay Etiman'ın atanması","İlk yedek üye 
Fatma Yıldırım Vidinli'nin Yönetim Kuruluna alın
ması","Haşan Tahsin Benli'nin Yazı Kuruluna alınması"

- 4 Eylül 1992 tarih ve 13 sayılı kararla "Selim Soy- 
demir ve Fatma Yıldırım Vidinli'nin Yazı Kuruluna alın
ması"

- 2 Ekim 1992 tarih ve 16 sayılı kararla "Çanakkale'de 
Mülkiyeliler Birliği Şubesi için başvuran müteşebbis he
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yete şube kuruluş izninin verilmesi ve kuruculuk için Rıd
van Yurtseven, Turgay Ergin ve İsmet Güneşhan'ın atan
ması"

- 9 Ekim 1992 tarih ve 17 sayılı kararla "Seyhan Er- 
doğdu ve Taner Timur'un Dergi Yazı Kuruluna alınması"

- 15 Kasım 1992 tarih ve 19 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ülkü Orbay'ın istifasının 
kabulü ve bu göreve Haşan Tahsin Benli'nin atanması", 
"Yazı Kuruluna Sina Akşin'in alınması"

- 11 Ocak 1993 tarih ve 22 sayılı kararla "Dergi Yazı 
Kurulu üyeliğine Feride Altan'ın alınması"

Bu dönemde Birlik, Uğur Mumcu'nun katledilmesi üze
rine 25 Ocak 1993 günü, Ankara'daki tüm demokratik kit
le örgütlerinin merkezi haline dönüştü. Genel Başkan Al
paslan Işıklı'nın düzenlediği çok geniş katılımlı bir top
lantıya, dönemin üç işçi konfederasyonunun genel baş- 
kanları da katıldılar. Bu toplantı, Konfederasyon baş- 
kanlarının o dönemde ilk defa biraraya gelmelerini de 
sağlayarak işçi sınıfı tarihinde önemli bir başlangıç oldu. 
Mumcu'nun cenaze töreninin büyük bir katılım ve disiplin 
içinde gerçekleşmesinde bu toplantı ve Genel Başkanın 
çabaları önemli bir rol oynadı.

1990-94 Döneminde Vakıf Çalışmaları

1990 yılı başında Vakfın Yönetim Kurulu şu şekilde 
oluşuyordu:*31)

Alpaslan Işıklı Başkan
Ziya Eralp 2.Başkan

(Yük.Dan.Kur.Temsilen)
Salih Er Sekreter (Genel Kurulca seçilen)
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Bilgin Aygül Sayman (Genel Kurulca seçilen)
Aydemir Ceylan Üye (Birlik Yön. Kur.seçilen)

Ömür Sezgin Üye (SBF'ni temsilen)

Sudi Kocaimamoğlu Üye (Vakıf Yön.Kur.seçilen)

Vakıf Yönetim Kurulu bu dönemde şu önemli kararları 
aldı:<32)

- 23 Mart 1990 tarih ve 60 sayılı kararla "19.3.1990 
gün ve 29 sayılı Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi antetli 
ve Doğan Pazarcıklı ve Hüseyin Ergün imzalı İstanbul 
Mülkiyeliler Vakfı girişimiyle ilgili yazı incelendi ve ko
nuyla ilgili olanların Ankara'ya çağrılmalarına ve Birlik- 
Vakıf Yönetim Kurullarının ortaklaşa katılacakları bir top
lantı düzenlenmesi"

- 21 Ağustos 1990 tarih ve 69 sayılı kararla "Üyelikten 
istifa eden Aydemir Ceylan'ın yerine yedek üye Yüksel 
Erdoğmuş'un getirilmesi"

- 17 Aralık 1990 tarih ve 77 sayılı kararla "Hazırlanan 
şirket ana sözleşmesinde yeralan ilkeler çerçevesinde 
'Kazgan A.Ş. adı altında bir şirket kurulması"

-13 Şubat 1992 tarih ve 93 sayılı kararla "Yönetim Ku
rulu üyesi Ömür Sezgin'in istifasının kabulü ve yerine 
SBF'ni temsilen Yavuz Sabuncu'nun getirilmesi", "Ahmet 
Bahadır Boso'nun Vakıf Denetim Kurulu üyeliğine ge
tirilmesi", "Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu'nun kararı ile 
Vakıf Yönetim Kurulu'na Haşan Tahsin Benli'nin ge
tirilmesi"

- 14 Nisan 1992 tarih ve 96 sayılı kararla "Yüksek Da
nışma Kurulunu temsilen Aynur Ataklı'nın Vakıf Yönetim 
Kurulu üyeliğine getirilmesi"
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- 25 Eylül 1992 tarih ve 99 sayılı kararla "Görev süresi 
dolan Sudi Kocaimamoğlu'nun tekrar Vakıf Yönetim Ku
ruluna siçelmesi"

Yeni seçilen üyelerle birlikte Vakıf Yönetim Kurulu
1992 yılı sonlarında yeniden oluştu. SBF'ni temsilen 
Prof.Dr.Yavuz Sabuncu, Yüksek Danışma Kurulu'nu tem
silen Aynur Ataklı ve Birlik Yönetim Kurulu'nu temsilen 
Haşan Tahsin Benli Vakıf yönetiminin yeni üyeleri oldular.

- 3 Mart 1993 tarih ve 108 sayılı kararla "4 Aralık 1993 
tarihinde bir eşya piyangosu düzenlenmesi, 200 bin adet 
ve tanesi 50 bin liradan bilet bastırılması"

Kazgan A.Ş.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, bu dönemki 
çalışmaları içinde, Birliğin tarihinde ilk defa olarak, lokal- 
lokanta işletmesinin kendileri tarafından işletilmesi kararı 
aldı. Oldukça uzun süren bir uğraş sonunda çıkarılan iş
letmecinin yerine yönetim işletmeyi bir süre kendi başına 
sürdürdü.

Bu arada, yıllardır misafirhane ve Vakıf binası olarak 
kullanılan Selanik Caddesi üzerindeki bina yönetim ta
rafından otele dönüştürüldü. "Mülkiyeliler Oteli" adı ve
rilen otel 16 Temmuz 1991 günü Ziya Eralp ve Alpaslan 
Işıklı tarafından işletmeye açıldı. Ayrıca Birlik lo
kantasının kapalı kısmı, yapılan geniş çaplı bir tadilattan 
sonra yeniden hizmete sunuldu.

Bütün bu çabalarla Birlik artık sosyal etkinliklerin ya- 
nısıra ticari bir işletme kimliğine de bürünmüş oldu. Bu iş
letmenin günün ekonomik koşullarına göre büyüyen hac
minin gerekli kıldığı organizazyonun Birlik yönetimi ta-
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rafıdan yürütülmesinin zorluğu, yönetimi daha önceden 
yeni bir organizazyon oluşturmaya itti.

Vakıf Yönetim Kurulu 24 Aralık 1990 tarih ve 78 sayılı 
kararla " Vakfa ait misafirhanenin otel haline gelerek iş
letilmesi, lokantanın restore edilerek işletilmesi, turizm or
ganizazyon ve yayın gibi konularda faaliyet göstermek 
üzere Kazgan Turizm İşletmeleri adı altında 400 milyon li
ra sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve bu şirketin 
100 bin paya bölünmesine ve hisselerinin 99.987 payının 
alınmasına"*33) karar verildi.

Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Bilgin Aygül'ün önerileri ve 
katkılarıyla kurulması kararlaştırılan bu şirket, turizmden 
yayına kadar her türlü çalışmayı yapmak üzere planlandı.

Alpaslan Işıklı Kazgan A.Ş.'nin kurulmasına ilişkin dü
şüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Şirketi kurmamızın iki nedeni vardı. Birincisi, oteli ti
cari amaçlarla kullanmak istiyorduk. Mülkiyeli olmayanlara 
da açarak Mülkiyeliler için bir kaynak yaratmak ama- 
cındaydık. İkinci neden ise, turizm amaçlı bir , '•ket ku
rarak turizmi teşvik kredisi almak arr.acındayu. . Mül
kiyelilerin iyi bir tüccar olamayacağı sar«;; r:r kuralmış g u: 
bunda başarılı olamadık ve teşvik kredisi alamadı«'. ,,'34;

Kazgan A.Ş.'nin kurulması ve Birlik’in böylesi ticari fa
aliyetler içine girmesi birçok üye tarafından zaman zaman 
eleştirildi. Şirketin sonuçta Yönetim Kurulu'nun de
netiminde olması, her türlü başarısızlığın yönetime mal 
edilmesine yol açtı. Bazı üyeler dernekçiliğin ticaretle 
bağdaşmayacağını ileri sürerek, işletmenin özel kişilere 
devredilmesini savundu.

247



Eşya Piyangosu ve Arsalar

Kazgan A.Ş.'nin beklenen geliri bir türlü yaratamaması 
Yönetim Kurulu'nu yeni arayışlara yöneltti. Bu amaçla bir 
eşya piyangosu düzenlenmesi ve bu yolla gelir elde edil
mesi kararlaştırıldı. 4 Aralık 1993 tarihinde düzenlenen 
eşya piyangosundan Vakıfa ciddi bir miktarda para kaldı.

Eşya piyangosunun en önemli amaçlarından biri de, 
Milli Emlak Genel Müdürü Mülkiyeli Akif Hamzaçebi'nin, 
Birlik'e Ankara Gölbaşı'nda 49 yıllığına kiraladığı arsa 
üzerinde yeni sosyal tesislerin yapılmasıydı. Birlik’e ki
ralanan yaklaşık 80 dönümlük arazi üzerinde yeni sosyal 
tesisler yapmak tüm üyeler tarafından desteklenmesine 
karşın eşya piyangosu ile bunun için yeterli kaynak sağ
lanamadı.

Yine bu dönemde, Antalya'da da 1.5 dönümlük bir ara
zi Antalya Şubemizin kullanımı için 49 yıllığına kiralandı. 
Üyelerin yaz aylarını geçirebilmeleri için düşünülen bu ar
sa üzerinde de, yine kaynak sorunu nedeniyle, herhangi 
bir çalışma yapma olanağı bulunamadı.

1990-1994 Rüştü Koray Ödülü

Mülkiyeliler Birliği Vakfı bu dönemde toplam dört Rüş
tü Koray Ödülü verdi. Bunlardan ilkinin konusunun, Va
kıfın 12 Eylül 1990 günü 71 sayılı kararla aldığı "Laiklik, 
din ve vicdan özgürlüğü konusunda eylem, yapıt ve sa
vaşımlarıyla katkıda bulunanlara" olarak belirlendi ve 
Yekta Güngör Özden, Uğur Mumcu, Prof.Dr.Mümtaz 
Soysal, Alpaslan Işıklı ve Salih Er'den oluşan Seçiciler 
Kurulu oluşturuldu. Daha sonra Soysal'ın mazereti ne
deniyle katılamaması nedeniyle kurula Dr.Haluk Gerger 
alındı.
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Seçiciler Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucu ödü
lün, Prof. Dr. Muammer Aksoy'a verilmesini kararlaştırdı. 
Kurul, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: "Bağımsızlığın, 
ulusal egemenliğin, din ve vicdan özgürlüğü başta olmak 
üzere tüm özgürlüklerin güvencesi olan laiklik ilkesini 
onurlu yaşamı boyunca çalışmalarıyla en devingen bi
çimde, içtenlikle ve yüreklice savunarak simge durumuna 
yükselen, böylece gelecek kuşaklara örnek ve önder ki
şiliğiyle ışık tutan sayın Prof. Dr. Muammer Aksoy'a ba
şarıları, katkıları ve unutulmaz hizmetleri için su
nulmuştur."

1991 yılı Rüştü Koray Ödülünün konusu ise, Vakıf Yö
netim Kurulunun 17 Ekim 1991 tarih ve 88 sayılı kararıyla 
"demokrasi kavramının açıklık kazanmasına ve de
mokrasi ilkelerinin savunulmasına düşünce, yapıt ve sa
vaşımlarıyla katkıda bulunanlara" verilmesi kararlaştırıldı. 
Ödülün Seçiciler Kurulu'na ise, Prof. Dr. Cem Eroğul, Ay
la Kutlu, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Alpaslan Işık
lı, Salih Er ve Ayhan Çopur alındı.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda 
ödülün Aziz Nesin'e verilmesini kararlaştırdı.

Aziz Nesin'e ödülü 4 Aralık 1991 günü yapılan bir tö
renle dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ta
rafından verildi. Ödül gerekçesini okuyan Prof.Dr.Cem 
Eroğul, Seçiciler Kurulu'nun oybirliğr ile aldığı kararla 
Ödülün" Yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir, kalemiyle ve 
tüm yaşamıyla ülkemizin demokratikleştirilmesi sa
vaşımına yiğitçe omuz vermiş ve bükülmez kişiliği ile çağ
daşlarına örnek olmuş bulunan Aziz Nesin'e verilmesinin 
kararlaştırıldığını" söyledi.

Törende bir konuşma yapan Aziz Nesin'de, "Bu ödül 
aslında ters ve beklenmeyen bir ödül. Hep ceza, hapis
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beklerken bir ödül almış bulunuyorum. Bu işte bir terslik 
var. Bu ödülün bir önemi de, 12 Eylül'den sonra de
mokrasi savaşımını başarıyla ve ödün vermeden sür
düren Mülkiyeliler Birliği tarafından verilmesi."dedi.

Ödülü veren Hüsamettin Cindoruk ise, "Sayın Nesin 
benim silah arkadaşımdır, çünkü onunla malum paşaya 
karşı beraber savaştık. Artık bu dönem, Meclisimizde pa
şalar dönemini kapatıyoruz."dedi.

Rüştü Koray Ödülü'nün 1992 yılında konusu, Yönetim 
Kurulu'nun 18 Eylül 1992 tarih ve 98 sayılı kararıyla ''Ana
dolu'nun tarihsel, kültürel ve insani değerlerinin ortaya çı
karılması ve tanıtılmasına yapıtları ve eylemleriyle kat
kıda bulunanlara verilmesi" kararlaştırıldı. Seçiciler Ku
rulu ise Özgen Acar, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ce- 
vat Geray, Şükran Kurdakul, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve 
Salih Er'den oluşturuldu.

Seçiciler Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda Ödü
lün Prof.Dr.Ekrem Akurgal, Prof.Dr.Jale İnan ve Yaşar 
Kemal arasında paylaştırılması kararlaştırıldı ve 4 Aralık
1992 günü yapılan törenle kendilerine verildi.

1993 yılında ise Rüştü Koray Ödülünün konusu "Te
miz toplum oluşturma yolundaki ve ahlaki çöküşe karşı 
savaşım, eylem ve düşünceleriyle katkıda bulunanlara 
verilmesi" olarak belirlendi. Seçiciler Kurulunda Seyfi Ok
tay, Nuri Alan, Prof.Dr.Taner Timur, Emin Çölaşan, 
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı ve Salih Er yer aldı.

Seçiciler Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda 
Ödülün Uğur Mumcu'ya verilmesini kararlaştırdı. Kurul 
ayrıca ödüle aday gösterilen isimlerden Tuncay Özkan'ın 
Kıyamet Mahkemesi isimli yapıtını övgüye değer buldu. 
Ödül Gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:
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"Herşeyin hızla kirlendiği bir tarihsel dönemde ya
şıyoruz. Doğa kirleniyor, çevre kirleniyor ve nihayet top
lum kirleniyor. Bu, çok geniş boyutlu evrensel eğilime kar
şı direnmeyi başaranlar, çok önemli bir tarihsel görevi ye
rine getirmekteler. Böyleleri, uçurumlarda açan ender çi
çekler gibidirler. Onlar, insanlığın onuru, yüzünün akı
dırlar.

Uğur Mumcu, ülkemizin ve halkımızın kendi bağrında 
yetiştirerek insanlığa armağan ettiği bu ender de
ğerlerden biridir. O, 'köşe dönmeciliğin' kol gezdiği, çıkar 
uğruna her türlü değerin haraç mezat satışa çıkarıldığı 
günümüz koşullarında, sanki onur ve özverinin sarmaş 
dolaş olduğuKuvayı Milliye günlerinden günümüze akıp 
gelmiş bir zaman gezgini gibidir. O, geçmişin kı
vılcımlarını bugüne taşımış, yarının aydınlığının müjdecisi 
olmuştur.

Uğur Mumcu'nun bedenini paramparça etmiş olanlar, 
gerçekte bir matadorun yalnızca kırmızı pelerinini boy
nuzlayabilmiş azgın boğanın zavallılığı içindedirler. Uğur 
Mumcu, düşünceleriyle, tertemiz duygularıyla ve inanç
larıyla gene meydanın orta yerindedir ve dimdik ayak
tadır."

Rüştü Koray Ödülü 4 Aralık 1993 günü Devlet Ko- 
nukevi'nde düzenlenen bir törenle Mumcu'nun eşi Güldal 
Mumcu'ya Erdal İnönü tarafından verildi.

1990-94 dönemi Mülkiyeliler Birliği açısından oldukça 
parlak bir dönem olarak Birlik tarihine geçti. Bu dönemde 
hem sosyal ve kültürel etkinlikler açısından hem de Birlik 
mekanlarında yapılan yenilenmeler açısından bir canlılık 
yaşandı. Ayrıca bu dönem, Birlik içi tartışmaların da yo-
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ğun olarak yaşandığı bir dönem oldu. Alpaslan Işıklı, bu
gün kendi dönemini değerlendirirken şu görüşlere yer 
verdi:

"Mülkiyelilik bitmemiştir. Mülkiye ve Mülkiyeliler Birliği 
yaşayacaktır. Mülkiye, yurt sevgisinin, insan sevgisinin ve 
köşe dönmeciliği yenilgiye uğratmanın kaçınılmaz ol
duğunu kanıtlayan ender kurumlardan biri olarak dünün 
ve bugünün dünyasında müstesna bir yere sahip olduğu 
gibi, yarının dünyasında da bu müstesna ve göz ka
maştırıcı yerini koruyarak varlığını sürdürecektir."(35)
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( 1) 25 Temmuz 1996 günü Alpaslan Işıklı ile Mülkiyeliler Bir- 
liği’nde yapılan görüşme.

( 2) 5 Haziran 1996 günü Alper Aktan ile Mülkiyeliler Birliği’nde ya
pılan görüşme.

( 3) Alpaslan Işıklı imzalı dört sayfalık broşür.

( 4) Ayhan Çopur ve arkadaşlarının yayımladıkları seçim bildirgesi.

( 5) “Mülkiyeliler Böyle Seçim Görmedi” 24 şubat 1990 tarihli Gü
neş Gazetesi.

( 6) Mülkiyeliler birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu. (7.2.1988 - 
24.2.1990).

( 7) Salih Er tarafından yapılan elyazısı Genel Kurul konuşma met
ni.

( 8) 24 Şubat 1990 tarihli Genel Kurul tutanakları.

( 9) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(10) “Anti-Mülkiyeliler”, Nokta Dergisi, 12 Nisan 1992.

(11) Işıklı ile görüşme.

(12) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu'nun İstanbul Şubesi ta
rafından düzenlenen “Anayasa Forumu” hakkındaki basın 
açıklaması.

(13) “Zorunlu Bir Açıklama”, Mülkiyeliler Mektubu; İstanbul Şubesi 
Bülteni; Aralık 1990; sayı: 18.

(14) İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Ergün tarafından Genel Mer
keze gönderilen 14 Mart 1991 tarih ve MB/91-28 sayılı yazı.

(15) Genel Başkan Alpaslan Işıklı İmzası ile tüm üyelere gön
derilen tarihsiz mektup.

(16) Karar Defteri.

(17) Sözü geçen avukat Y. Selim ibrahimoğlu’dur. Şube lokalinin 
işletilmesini yürüten Hüseyin Ergün’e gönderdiği ve Ergün 
hakkında çeşitli iddiaları içeren mektubunun bir kopyasını da 
bilgi için Genel Merkez’e göndermiştir.

(18) “Görev!”; Alpaslan Işıklı; Bülten, Ağustos-Kasım 1991, Yıl: 1 
Sayı: 4

(19) “Genel Kurul Öncesi Nükseden Hastalık: Ankara’nın Başı Ağı- 
rıyor"; İstanbul Şubesi tarafından yayımlanan tarihsiz broşür.

NOTLAR
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(20) Erhan Işıl, İstanbul Şubesi Genel Kurulunda Şube Baş
kanlığına aday olmuştur. Şube yöneticileri Işıl'ın adaylığının 
Genel Merkez tarafından sağlandığı görüşünde olmuşlardır.

(21) "Mülkiyeliler Birliği’nde Yeniden Yapılanma Gereği” ; Hüseyin 
Ergün, Mülkiyeliler Mektubu, Nisan 1991, Sayı: 21.

(22) Bülten; Mart-Nisan 1991, Yıl: 1 Sayı: 2.

(23) “Ankara Konferansları: Doğu Blokunda Neler Oluyor?, Neo- 
Liberalizm ve Dünya Ekonomik Bunalımı” ; Ernest Mandel; 
MBV Yayınları: 11, Ankara 1991.

(24) “Üçüncü Dünya, Demokrasi ve Sosyalizm”; Samir Amin; MBV 
Yayınları: 12; Ankara Haziran 1992.

(25) Işıklı ile görüşme.

(26) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu. (24.2.1990 
-9.2.1992).

(27) Aynı rapor.

(28) 1992 Genel Kurul tutanakları.

(29) Aynı tutanaklar.

(30) Karar Defteri.

(31) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(32) Aynı Karar Defteri.

(33) Aynı Karar Defteri.

(34) Işıklı ile görüşme.

(35) Aynı görüşme.
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1990 yılı Rüştü Koray Ödül töreni. Muammer Aksoy'un eşi Ülke Aksoy ve Prof. Bahri Savcı.



1991 yılı Rüştü Koray Ödül töreni.



1992 yılı Rüştü Koray Ödül töreni.





Yönetim Kurulu Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile beraber.





VII

Yönetimde Bürokrasi Ağırlığı

Genel Başkan Alpaslan Işıklı ve yönetim kurulu üye
leri, genel kuruldan çok önce yönetime tekrar aday ol
mayacaklarını açıkladılar. Bunun üzerine yeniden aday 
arayışları başladı. Uzun bir süreçten sonra ilk olarak SBF 
öğretim üyesi Prof.Dr.Can Hamamcı, kendisine çeşitli ki
şilerce yapılan öneriyi kabul ederek adaylığını açıkladı ve 
kadro oluşturma çalışmalarına başladı. Hamamcı'nın ar
dından, çoğu bürokrasi kökenli ve Birlik dışında sık sık bi- 
raraya gelen Mülkiyelilerin adayı olarak Arslan Kaya'nın 
da adaylık çalışmaları içinde olduğu, bu amaçla çeşitli 
toplantılar düzenlendiği Birlik çevrelerinde duyuldu.

Arslan Kaya, kendisiyle yaptığımız görüşmede bu sü
reci şu şekilde anlattı:

"Yaklaşık 150-200 kişilik bir grubumuz vardı. Sık sık 
toplantılar yaparak Türkiye'yi konuşuyorduk. Bu grubun 
içinde geçmişte AP, TİP, CHP gibi siyasal partilerin içinde 
aktif olarak yer almış, hatta belli bir politik görüşü olup da 
hiçbir siyasi çalışması olmamış arkadaşlarımız vardı. He
pimizin ortak sorunu Türkiye idi. Herkes Türkiye'yi ko
nuşuyordu.

Aynı zamanda bu grubun üyeleri Mülkiyeli idi ve Tür
kiye için Mülkiye'nin önemi ve gerekliliği her zaman dile 
getiriliyordu. Burada Mülkiye, yurtseverlik, toplum için bir- 
şeyler yapma, topluma hizmet etme anlamına geliyordu. 
Böylece, Mülkiyeyi Türkiye'nin gündemine oturtmanın ge
rekli olduğu düşüncesi ortaya çıktı."*1)

Kaya'nın sözünü ettiği bu grubun toplantıları sürerken 
Mülkiyeliler Birliği'nin genel kurulu da yaklaştı. Grubun

1994 -1996 Dönemi
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yaptığı toplantılarda, Türkiye'nin içinde bulunduğu olum
suz ekonomik ve siyasal ortamdan çıkarılması için sivil 
toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine büyük 
önem düştüğünün belirlenmesi ve Mülkiye'nin Türkiye'nin 
gündemine oturtulması düşünceleri Birlik'in yönetimine 
gelmeleri gerektiğinin kararını vermeleri ile sonuçlandı.

"Ben bu toplantıların birçoğuna katılamadım. Benim 
bulunmadığım bir toplantıda, genel olarak Mülkiye özel 
olarak da Birlik için çalışma yapmak üzere 11 kişilik bir alt 
grup oluşturulmuş. Grubun çalışmaları 'Türkiye İçin Ye
niden Mülkiye' broşürünün hazırlanmasına yoğunlaştı. 
Ben de birkaç toplantıya katılarak Türkiye ve Mülkiye 
üzerine düşüncelerimi söyledim. Komitede genel baş
kanlık için Sahir Koçak ve Feridun Özgen isimleri üze
rinde duruldu. Adaylar arasında ben yoktum. Daha sonra 
arkadaşlar benim üzerimde karar kılmışlar. Bunu da bana 
tebliğ biçiminde gündeme getirdiler. Bunun ka- 
çılamayacak bir görev olduğunu söylediler. Ben de kabul 
ederek çalışmalara başladım ancak, seçime sadece bir
kaç gün vardı. Listemi tamamen kendim yaptım. Hatta 
bazı arkadaşlar listede olduklarını ya da olmadıklarını 
Genel Kurul sabahı öğrendiler ama grup bana bu konuda 
geniş bir yetki vermişti."*2)

Bu arada, birkaç dönemdir devam eden, Genel Baş
kanı ve yöneticileri kollektif bir biçimde belirleme ge
leneğinin bu dönemde de işletilmesine, aday olmak is
teyen Mülkiyelilerin herkese açık toplantılarda be
lirlenmesine devam edildi. Bu amaçla yapılan en geniş 
katılımlı toplantıda Hamamcı ve Kaya, toplantıya ka- 
tılanların huzurunda adaylıklarını açıkladılar ve prog
ramlarını dile getirdiler.
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Arslan Kaya, bu toplantıdan önce diğer aday Can Ha
mamcı ile bir görüşme yaptığını ve seçime birlikte girmeyi 
önerdiğini söyledi. Kaya , bu süreci şöyle anlattı:

"Birlik'te yapılan geniş toplantıdan önce Can Hamamcı 
ile bir görüşme yaptık. Kendisine amacın Mülkiyeye hiz
met olduğunu, bu nedenle güçleri birleştirmemiz ge
rektiğini söyleyerek ortak liste önerdim. Hamamcı bana, o 
güne kadar çalışmalarını genel başkan adayı olarak yü
rüttüğünü, bu birliktelik için artık çok geç olduğunu söy
ledi. Hatta ikimiz birbirimize oy vermeyi kararlaştırdık. Bi
zim yapamadığımızı Genel Kurul yaptı ve ortak bir liste 
çıktı."*3)

Adaylardan Can Hamamcı hakkında, bazı üyeler ara
sında eski yönetimin devamı olduğu izleniminin doğması, 
eski yönetime karşı olan, yeni bir ekibin yönetime gel
mesini savunan üyelerin tepkilerine yol açtı. Bu nedenle 
başta Şükran Çakır, Turgay Erpul gibi üyeler Alper Ak- 
tan'ın aday olması için girişimde bulundular. Özellikle 
genç üyelerin de desteğini alan Aktan'ın adaylığı bir süre 
gündemde kaldı ancak, Aktan genel kurulun hemen ön
cesinde aday olmadığını açıkladı. Aktan'ı des
tekleyenlerin büyük bir çoğunluğu seçimlerde karma lis
telere oy vermeyi yeğlediler.

Aktan'ın çekilmesiyle seçilme şansı oldukça artan Can 
Hamamcı, listesine, Ayla Kutlu, Savaş Sönmez, Mehmet 
Kesimoğlu, Gökhan Güneri, Serdar Şahinkaya ve Tarık 
Cengiz'i aldı. Listede geçmiş yönetimden sadece Serdar 
Şahinkaya bulunuyordu. Şahinkaya'nın, özellikle Mül
kiyeliler Birliği Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak gös
terdiği başarı Hamamcı'nın listesinde tekrar yer al
masında etkili oldu.
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Genel Merkez çevresinde Hamamcı ve Aktan ara
sında bölünen üyelerin tartışmaları yaşanırken, adaylık 
çalışmalarını uzun bir süredir ve daha çok bürokrasi için
de yürüten Arslan Kaya ve ekibi ise, genel kuruldan çok 
önceleri “Türkiye İçin Yeniden Mülkiye" adı altında baş
lattıkları kampanyalarını düzenledikleri kokteyl ve top
lantılarla sürdürdüler ve güçlerini arttırdılar. Kaya, lis
tesine, Sahir Koçak, Hürol Sarp, Aydın Esen, Tekin Çı
nar, Tarık Lüleç ve İbrahim Kocabey'i alarak seçimlere 
girdi.

Hamamcı'nın listesi genellikle genç üyelerden olu
şurken, Kaya, listesinin yedekler bölümünü dahi bü
rokraside etkili ve sevilen Mülkiyelilerden oluşturdu. Bun
ların birçoğu da 1970'li yılların başlarında Fakülte'den 
mezun olan ve Birlik dışında sürekli olarak toplanan üye
lerdi.

Can Hamamcı ve yönetim kurulu adaylarının se
çimlerden önce üyelere dağıttıkları "Evrensel Değerlere 
Saygılı, Türkiye'ye Karşı Sorumlu Yönetim" başlıklı bil
dirgelerinde şu görüşlere yer verildi:

"Mülkiyeliler Birliği topluma karşı önemli sorumlulukları 
olan bir kurumdur. İnsan hakları, barış ve demokrasi sa
vaşımının yılmaz savunucuları olan Mülkiyeliler, top
lumda konjoktürel değerlerin izleyicisi değil, evrensel de
ğerlerin gerçekleştirilmesinin güvencesidir."*4)

Arslan Kaya ve ekibinin "Türkiye İçin Yeniden Mül
kiye" adı altında dağıttığı bildirgelerinde ise şu ifadeler 
yer aldı:

"Hepimizin mensubu olmakla iftihar ettiğimiz ancak, iti
raf edelim ki aktif desteğimizin pek yeterli olmadığı Mül
kiyeliler Birliği'nin tüm Mülkiyelilerin şevkle izlediği ve aktif
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katıldığı yeni bir anlayış ve programla kendini ye
nilemesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Mülkiyeliler Birliği'nin koordinasyonu altında tüm Mül
kiyelileri önce Türkiye'ye sahip çıkmaya, sonra Mülkiye'ye 
sahip çıkmaya ve nihayet kendimize sahip çıkmaya davet 
ediyoruz."*5)

Arslan Kaya görüşmemizde, temsil ettiği grubun ve 
kendisinin Mülkiyeliler Birliği için hedeflediklerini, Mülkiye 
kamuoyuna sundukları broşürün ana hatlarını şu şekilde 
anlattı:

"Bizim için Türkiye'nin gündemine tekrar Müikiye'nin 
okurtulması gerekiyordu. Bunun için önce Fakülte'den 
başlanmalıydı. Fakülte'nin mutlaka bir 'Mülkiye Üni- 
versitesi'ne dönüştürülmesi gerekmekteydi. Bu konu, Mül- 
kiyelilik çevresinde tekrar bir kamuoyu oluşmasına olanak 
sağlayacaktı. Bir canlanmanın başlamasına neden ola
caktı.

İkinci olarak, Mülkiyeliler arasındaki dayanışmayı ve 
kardeşliği mutlaka yeniden sağlamalıydık. Bunu da farklı 
bir mekanda, kent dışında farklı olanaklarla donatılmış bir 
'sosyal tesisler' ile yapabilirdik. Mülkiyelilerin aileleri ile 
birlikte kullanabilecekleri bu mekan etkileşimi, da
yanışmayı pekiştirecek ve yeniden büyük bir güç olmanın 
yolunu açacaktı.

Üçüncü olarak da, kent içindeki mekanlarımızı Mül- 
kiyeye yakışır bir biçime dönüştürmek, çağdaş kullanım 
olanakları yaratmak düşüncesiydi. Bu mekansal yenilik 
Mülkiyeye bakışı büyük ölçüde değiştirecekti."*6)

1994 Genel Kurulu

Birlik'in Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 1994 günü Si
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yasal Bilgiler Fakültesi Büyük Amfi'de toplandı. Genel 
Başkan Alpaslan Işıklı'nın açış konuşmasının ardından 
yapılan açık oylama ile Divan Başkanlığı'na Ayhan Açı- 
kalın, Başkan Yardımcılığı'na Murat Özgül, yazmanlıklara 
da Asuman Ural, Ali Rıza incetan ve Cenani Yalkın se
çildiler.

Genel Kurula konuk olarak katılan Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle söz alarak Fakülte'nin 
genel durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Göle, 
üniversite giriş sınavlarında 400 bin katılımdan ilk bin ve 
bazı dallarda ilk ikibin içinden öğrenci aldıklarını, bu öğ
rencilerin mezuniyet sonrası sınavlarda Mülkiye top- 
lumunun yüzünü güldürecek şekilde başarı sağladıklarını 
örnekleriyle açıkladı.

Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunmasına ge
çildi. Genel Başkan Prof.Dr.Alpaslan Işıklı'nın okuduğu 
raporda genel olarak yapılan çalışmaların ve etkinliklerin 
anlatılmasının dışında şu önemli konulara yer verildi:

Mülkiye'de Birlik: Mülkiye'de birliğin temel ge
reklerinden birinin, Birliğimiz ile SBF yönetimi arasında 
yakın bir diyalog ve dayanışmanın sağlanması olduğunda 
kuşku yoktur. Mülkiyelilik olgusunun temel bir unsuru olan 
SBF ile yakından ilgilenmemiz ve SBF yönetimi ile müm
kün olan en geniş diyalog ve dayanışma arayışı içinde ol
mamız, YÖK sistemi ile ilgili temel düşüncelerimizden ta
viz verdiğimiz anlamına gelmez. YÖK olgusu, Mül
kiyeliler arasındaki diyalog ve dayanışmanın engeli ol
mamalıdır. Bu genel kurulumuzu da Fakültemize ait bir 
salonda yapıyor olmamız, bu diyalog ve dayanışmanın 
varlığını kanıtlayan bir durumdur.

- Şubelerimizle İlişkiler: İstanbul Şubemizle iliş
kilerimizi diğer şubelerimizle olduğu üzere, sıklaştırmak

260



ve uyum kazandırmak için bize düşen her şeyi yap
tığımızı sanıyoruz. Bu şubemizin sayın başkanının geçen 
genel kurullarında seçilişinin ardından, bizim de ara
larında bulunduğumuz genel kurul üyeleri karşısında 'An
kara bize gölge etmesin, biz de Ankara'ya gölge et
meyelim' yolundaki sözlerini unutmak ve hiç söylenmemiş 
gibi davranmak çabası içinde olduk. Bu amaçla, fa
aliyetlerimiz çerçevesinde gerekli olan her noktada İs
tanbul Şubemizle yakın işbirliği olanakları aradık. Ama 
sonu, her zaman umduğumuz gibi olmadı.

Birliği Ankara-istanbul gibi yapay ve ilkel bir anlayışla 
bölmek isteyenlerin işlerini kolaylaştıracak davranışların 
sonu, artık kesinlikle gelmelidir.

- Mülkiyeliler Birliği'nin Tolumsal Sorumlulukları: Mül
kiyeliler Birliği, geçen dönem boyunca demokratik baskı 
grubu olarak yurt ve dünya sorunları karşısında gös
terdiği bilinçli, dengeli, duyarlı tutumla, kamuoyundaki 
saygınlığını arttırmayı başarmıştır. Tartışmasız bir ger
çektir ki Birliğimiz, demokratik kitle örgütleri arasında, kar
şılaşılan her ciddi konuda, aranılan ve başvurulan seçkin 
bir kuruluş olma niteliğini kazanmıştır.

Mülkiyeliler Birliği, demokratik kitle örgütleri arasında 
birleştirici ve yapıcı tutumuyla pek çok önemli toplumsal 
gelişmeye imzasını atmıştır.

Değerli gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun şehit edil
mesi üzerine, Türk-İş, Disk ve Hak-İş dahil olmak üzere 
tüm demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin, davetimiz 
üzerine, genel merkez binamızda biraraya gelmeleriyle 
oluşan birliktelik, bu ölümsüz insanın cenaze töreninin ül
kemizin tarihinde görülmemiş bir demokratik tepkiye dö
nüşmesinde önemli bir unsur olmuştur.*7)
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Sivas'ta hortlayan ve çağdaş uygarlık ilkeleri açı
sından da, İslamiyet açısından da şiddetle reddedilmesi 
gereken vahşete karşı, yazar Aziz Nesin'in bir basın top
lantısı düzenleyerek ilk tepkilerini dile getirmesi gene bu 
ortamda gerçekleşmiştir."*8)

Denetim Kurulu raporunun da Mete Saadetlioğlu ta
rafından okunmasının ardından görüşmelere geçildi. Bu 
bölümde Faruk Alpkaya, Birten Göktan, Ceyhan Mumcu, 
Hacı Ilgar, Arslan Kaya, Müfit Özdeş, Can Hamamcı ve 
Yavuz Sabuncu söz alarak kişisel görüşlerini belirttiler. 
Eleştirileri Alpaslan Işıklı yanıtladı ve Yönetim Kurulu, üye 
Faruk Alpkaya'nın red oyuna karşılık oyçokluğu ile ak
landı.

Seçimler maddesine geçilerek sandık komiteleri oluş
turuldu. Toplam 522 oyun kullanıldığı seçimler so
nucunda Birliğin yeni kurulları şu şekilde oluştu:*9)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Tarık Lüleç 283 oy

Arslan Kaya 280" 

Mehmet Kesimoğlu 275"

Hürol Sarp 271 "

Can Hamamcı 266"

Aydın Esen 266"

Ayla Kutlu 265"

Ayrıca; İbrahim Kocabey 254, Savaş Sönmez 244, 
Gökhan Güneri 226, Tarık Cengiz 215, Serdar Şahinkaya 
ve Tekin Çınar 211, Sahir Koçak 197 ve Metin Yüksel 65 
oy aldılar.
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Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hülya Ürkmez 270 oy

Gülsevin Berber 267 "

Hikmet Ciner 264 "

Mekan Demirkaya 264 "

Cahit Soysal 264 "

Haşan Zümreoğlu 263 "

Aykut Çoban 251 "

264

264

251

Ayrıca; Fahri Bakırcı 250, Oktay Aydın 245, Metin 
Yüksel ve Cahit Emre 244, Artun Sazlı 243, Yüksel Akyol 
241 ve Suna Çakır 236 oy aldılar.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

İhsan Feyzibeyoğlu 267 oy 

Nejat Elaldı 266 "

Cahit Baştimur 261 "

Ayrıca; Kemal Baykal 256, Metin Küçükyağlıoğlu 251 
ve Haluk Rıza Tabuk 246 oy aldılar.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Şule Şahin 268 oy

İsmail Can 265 “

Hikmet Yavuzyiğit 264 "

Ayrıca; Hayati Üstün 254, Hikmet Özdenoğlu ve Akın 
Koçak 252 oy aldılar.
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Onur Kurulu Asil Üyeleri

Ruşen Keleş 

Zeynep Arat

518 oy 

272" 

270"Yüksel Koç Yalkın

Şinasi Erdemli 
Ömür Sezgin

268

261

Ayrıca; M. Uğur Karaman 259, Fahir Işıksız 254 ve 
Z.Zeren Ayhan 247 oy aldılar.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Umman Hamitoğulları 265"

Ayrıca; Bilge Sönmez 255, Selim Soydemir 254, Naci 
Canpolat 253, Ayhan Bayram ve Muammer Güngör 250 
oy aldılar.

Oldukça çekişmeli geçen genel kurulda Yönetim Ku
rulu her iki listenin karmasından oluştu. Hamamcı'nın lis
tesinden kendisinin dışında Ayla Kutlu ve Mehmet Ke- 
simoğlu, Kaya'nın listesini delerek yönetime girmeyi ba
şardılar. Kaya'nın listesinden Tekin Çınar, Sahir Koçak ve 
İbrahim Kocabey liste dışı kaldılar. Genel Kurul'da üye
lerin büyük bir çoğunluğunun karma liste yapması yö
netimin de karma oluşmasına neden oldu.

Feriha Cevan 

Hülagü Kaplan 
Ünkur Gürses

268 oy 

266" 
266 " 
265 "Melikşah Acuner
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Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 16 Şubat 1994 ta
rihinde yaptı ve görev dağılımını şu şekilde belirledi*10*:

Arslan Kaya Başkan
Can Hamamcı 2. Başkan
R.Tarık Lüleç Genel Sekreter
Mehmet Kesimoğlu Sayman
Hürol Sarp Üye
Ayla Kutlu Üye
Aydın Esen Üye

Kurulun bu dönemde aldığı önemli kararlar ise şöy- 
leydi*11);

- 18 Nisan 1994 tarih ve 4 sayılı kararla "Ayla Kut- 
lu'nun istifasının kabulü ve yerine ilk yedek üye Hülya 
Ürkmez'in Yönetim Kurulu'na alınması"

- 21 Eylül 1995 tarih ve 24 sayılı kararla "Birlik 2. Baş
kanı Can Hamamcı'nın istifasının kabulü ve yerine yedek 
üye Hikmet Ciner'in çağırılması"

Görüldüğü gibi, Yönetim Kurulu bu dönemde ger
çekleştirdiği çalışmalarını karar defterine yansıtmadı. An
cak, karar defterine yansımayan, Mülkiye Üniversitesi ku
ruluş hazırlıkları, Mülkiye Şeref Kitabı gibi önemli projeler 
bu dönemde başladı. Yönetim Kurulu, bürokrasinin ve di
ğer kesimlerinin etkili isimleriyle yaptığı toplantılarda oluş
turduğu çalışma guruplarıyla bu projelerin geniş bir ka
tılımla başlamasına neden oldu.

Çalışma Grupları

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, etkinliklerin art-

Yönetim Kurulu Çalışmaları
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tırılması ve bu etkinliklere üyelerin daha yoğun katılımının 
sağlanması amacıyla 30 Haziran 1994 günü Birlik'te bir 
toplantı düzenledi. Bu toplantıya Ankara Valisi, SBF De
kanı ve öğretim üyeleri, bürokratlar, eski başkanlar ve Bir
lik ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda mezun 
katıldı.

Toplantıya katılanların Birlik çalışmaları hakkında çe
şitli görüşleri ve dilekleri dile getirmelerinin ardından Ge
nel Başkan Arslan Kaya, "üyelerin önerdikleri bu ça
lışmalara daha yoğun katılmaları, yönetimin ça
lışmalarına yardımcı olmaları, katılımcılığın ve örgüt içi 
demokrasinin sağlanması için 'Çalışma Grupları'nın ku
rulması gerektiğini" belirtti.

Yönetim Kurulu, bu toplantıdan aldıkları düşüncelerle, 
bu grupları şu şekilde belirledi:

Mülkiye Tarihinin Güncelleştirilmesi Grubu, Sosyal Et
kinlikler Grubu, Kültürel Etkinlikler Grubu, Mülkiye Üni
versitesinin Oluşturulmasını Araştırma Grubu, Hukuksal 
Danışma Grubu, Basın ve Halkla İlişkiler Grubu, Ulus
lararası İlişkiler Boyutunu Kurup Geliştirme Grubu, Birlik 
Yayın Grubu, Demokratik Kitle Örgütleriyle İlişkiler Gru
bu, Mezunların Uygun İşe Yerleştirilmesinde Bil
gilendirme ve Yönlendirme Komitesi.

Bu gruplara katılmak için üyelerden yoğun başvurular 
yapıldı ve komiteler toplanarak çalışmalara başladı. An
cak bu komitelerden özellikle Mülkiye Üniversitesi Ku
ruluş Komitesi ve Mülkiye Şeref Kitabı Komitesi yoğun ve 
başarılı çalışmaları ile öne çıktı.

Mülkiye Üniversitesi Projesi

Mülkiye Üniversitesi Kuruluş Komitesi ilk toplantısını
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27 Şubat 1995 günü yaparak çalışmalara başladı. Şinasi 
Özdenoğlu'nun yönettiği toplantıda üniversite kuruluşuna 
ilişkin çeşitli görüş ve öneriler ortaya atıldı ve katılanların 
tümü böyle bir çalışmanın yaşama geçirilmesinin ge
rekliliğini vurguladı. Toplantıda kurulması düşünülen üni
versitenin Yüksek Öğretim Kurumu kapsamı içinde bir 
üniversite olması ya da vakıf üniversitesi olması ko
nusunda çeşitli görüşler ileri sürüldü. Ancak ağırlıklı gö
rüş YÖK içinde katma bütçeli bir üniversite olması yö
nünde belirdi.

Toplantı sonucunda Prof.Dr.Vahdet Aydın, Sevil Ko
rum, Ömer Bakan, Sıddık Ensari, Feridun Özgen ve Fat
ma Telek’ten oluşan bir Teknik Hazırlık' alt komitesi oluş
turuldu.

Teknik Hazırlık alt komitesi özellikle TBMM'nde bu
lunan Mülkiyeli parlamenterler ile yaptığı toplantılarla ko
nunun benimsenmesi yönünde yoğun bir çalışma gös
terdi. Komite ayrıca, yasa teklifi olarak sunulacak ta
sarının da hazırlanmasını sağlayarak önemli bir adım at
mış oldu. Bu tasarı ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, tüm ku
ruluşları, malvarlığı ve her sınıf personeli ile kurulacak 
olan Mülkiye Üniversitesi'ne devredilmekte, halen mevcut 
olan bölümler Üniversite'nin bölümleri haline ge
tirilmekteydi. Ancak, genel kurulun yaklaşması ile Ko
mitenin çalışmaları kesintiye uğradı.

Mülkiye Şeref Kitabı Çalışmaları

Oluşturulan komitelerden en etkin olanlarından biri de 
"Mülkiye Şeref Kitabı Komitesi"dir. Bu komite eski me
zunlardan Ali Çankaya'nın onbeş yıl süren çabasıyla Mül
kiye topluluğuna kazandırdığı 1860 yılından sonraki 107 
yılın 5842 mezununu 6500 sayfalık 8 ciltte toplayan "Yeni
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Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler" adlı eserinin gün
celleştirilmesi ve o eserin sonuçlandığı 1967 yılından gü
nümüze dek getirilmesi görevini üstlendi. Komite ayrıca, 
kamu ve özel sektörde çalışan Mülkiyelilerin adres ka- 
toloğunun düzenlenmesini de kapsıyordu.

1995 yılının Nisan ayında başlayan bu proje, Vali Ko- 
raltay Nitas'ın başkanlığında 13 kişilik bir komite ta
rafından, bu kitap yayıma hazırlandığı günlerde ça
lışmalarına devam etmektedir.

Bu arada, karar defterinde belirtilmemesine rağmen, 
Yönetim Kurulu üyesi Mehmet S. Kesimoğlu, Genel Ku
rulun toplanmasına kısa bir süre kala Kasım ayı içinde 
görevinden istifa etti. Yerine yedek üye Mekan De- 
mirkaya getirildi.

1994-96 Dönemi Vakıf Çalışmaları

Bu dönemde Vakıf yönetiminde Genel Başkan sı
fatıyla doğal üye olan Arslan Kaya dışında herhangi bir 
değişiklik olmadı. Vakıf Yönetim Kurulu bu dönemde şu 
önemli kararları aldı:*12)

- 22 Şubat 1994 tarih ve 121 sayılı kararla "Vakıf Baş- 
kanlığı’na Arslan Kaya, Vakıf Saymanlığı'na Haşan Tah
sin Benli ve Vakıf Sekreterliği'ne Aynur Ataklı'nın se
çilmeleri"

- 9 Mart 1995 tarih ve 140 sayılı kararla 
"Prof.Dr.Alpaslan Işıklı'nın 'Küreselleşme ve De
mokratikleşme' adlı kitabının Vakıf yayınları arasından 
bastırılması"

- 4 Nisan 1995 tarih ve 142 sayılı kararla "Me
zunlarımızdan şair-yazar Şinasi Özdenoğlu adına her yıl 
verilmek üzere 'Mülkiyeliler Birliği Vakfı Şinasi Özdenoğlu
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Ödülleri' konması ve bu ödülün şiir, deneme ve çevre ko
nularını içermesi, 1995 yılı için konunun şiir olarak se
çilmesi"

- 12 Mayıs 1995 tarih ve 143 sayılı kararla "Mül
kiyeliler Birliği Vakti bünyesinde merhum Selahattin Be- 
liren'in vasiyeti ile sağlanan olanaklarla A.Ü.SBF öğ
rencileri arasında yazılacak makalelere bir ödül verilmesi"

- 15 Haziran 1995 tarih ve 144 sayılı kararla "Fa
kültemiz eski hocalarından Prof. Dr. Bahri Savcı için ha
zırlanmış olan 'Bahri Savcı Kaynakçası' adlı kitabın Vakıf 
yayınları arasından basılması”

- 19 Ocak 1996 tarih ve 153 sayılı kararla "SBF’nin 
bütçe olanaksızlıkları nedeniyle yayımlayamadığı, öğ
retim elemanlarına ait tezlerin Fakülte bütçesine ödenek 
koyulup yayımlanıncaya kadar Vakfımız tarafından bas
tırılması", "Bu amaçla ilk olarak Asistan Selin Esen'in 
'Anayasa Mahkemesinin İlk incelemesi' konulu tezinin ba
sılması"

1994-1996 Rüştü Koray Ödülü

1994 yılında Rüştü Koray Ödülü'nün konusu "Dü
şünce Özgürlüğü" olarak belirlendi ve Seçiciler Kurulu 
Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, Önder 
Sav, Adalet Ağaoğlu, Arslan Kaya ve Salih Er'den oluş
turuldu.

Seçiciler Kurulu 18 Kasım 1994 günü yaptığı de
ğerlendirme toplantısı sonucunda 1994 Rüştü Koray 
Ödülü'nün "Sivas'ta özgür düşünceyi yok etmeye yönelik 
saldırıda yakılarak can verenlerin anısına" verilmesini oy
birliği ile kararlaştırdı ve ölenlerin yakınlarına birer anı 
belgesi verilmesi benimsendi.
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Seçiciler Kurulu'nun oldukça uzun olan karar ge
rekçesinde özetle şu düşüncelere yer verildi:

"2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Oteli'nde ya
kılarak öldürülenler, hem düşünce, eylem ve yapıtlarıyla 
hem de insan için en önemli hak olan yaşamlarını yitirip, 
canlarını vererek düşünce özgürlüğüne yıllar boyu unu
tulmayacak, belleklerden asla silinmeyecek anlamlı ve 
acılı katkı yaptılar.

Seçiciler Kurulu'nun ödülü, Cumhuriyet tarihinin en ge
rici ayaklanmalarından biri olan Sivas katliamında dü
şünceleri yüzünden düşünce özgürlüğünü yoketmek is- 
teyenlerce öldürülen 33 insanın anısına verilmesi, çok 
yönden anlamlıdır.

Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen değerleri geri 
getiremeyiz, ölenlerin yakınlarının birbuçuk yıla yakın za
man süren tarifsiz acılarını dindiremeyiz ama toplum ola
rak, düşünceleri uğruna canlarını verenlere borcumuzu 
ödemeye, onları unutmamaya, unutturmamaya ça
lışmalıyız. Rüştü Koray Ödülü bu anlamlı uğraşa böyle bir 
katkı yapsın istiyoruz."(13)

Ödül töreni 4 Aralık 1994 günü SBF Büyük Amfi'de ya
pıldı. Sivas'ta yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve çok sa
yıda konuğun katıldığı törende ailelere birer anı belgesi 
verildi. Tören, konunun duyarlılığı dolayısıyla oldukça hü
zünlü bir ortamda gerçekleşti.

1980 yılından beri yarışmasız olarak verilen ödülün
1995 yılında yönetmeliğine uygun şekilde yarışmalı ola
rak verilmesi uygulamasına tekrar geçildi. Bu amaçla ko
nu "Bağımsız Yargıda Savcıların Yetkileri" olarak be
lirlendi ve Seçiciler Kurulu’na Güven Dinçer, Prof. Dr.
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Cem Eroğul, Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Yusuf Kenan Do
ğan, Turgut Kazan, Arslan Kaya ve Salih Er alındı.

Seçiciler Kurulu'na gelen çeşitli araştırmalardan sonra 
Kurul 24 Kasım 1995 tarihinde toplanarak A.Ü.SBF Araş
tırma Görevlisi Tuğrul Katoğlu'nun çalışmasını birinciliğe 
değer bularak ödüllendirdi. Diğer başvurular ise ödüle de
ğer bulunmadı.

Seçiciler Kurulu'nun ödül gerekçesinde şu görüşlere 
yer verildi:

"Doğru ve akıcı bir dille yazılmış, konu ile ilgili tüm 
kaynakların taranmış ve bunlara uygun şekilde gön
dermede bulunulmuş, yargı bağımsızlığının anlamı ve 
önemi üzerinde durulduktan sonra savcıların halen ne öl
çüde bağımsız olmaları gerektiği de cesur ve tutarlı bir 
şekilde tartışılmış, nihayet son zamanlarda kamuoyunda 
büyük yankı uyandıran yolsuzluk olayları ile ilgili olarak 
savcıların Memurin Muhakematı Kanunu ve benzeri dü
zenlemelerle ellerinin bağlandığı iddialarının gerçeğe uy
gun olmadığının, dolayısıyla savcıların bu olaylarla mü
cadeledeki yetersizlikleri konusunda "Memurin Mu- 
hakematı Usulü" mazeretine sığınamayacaklarının, çeşitli 
yasal düzenlemelere dayanılarak çok isabetli bir şekilde 
ortaya konulmuş olduğunu gözönünde bu
lundurulmuştur.'^14)

Genel Başkan Arslan Kaya Birlik'te bir dönem çalıştı. 
1996 Genel Kurulu'nda tekrar aday olmayacağını açık
ladı. Bu konuda şunları söyledi:

"Mülkiyeliler Birliği'nin geleneğinde görev süresi ge
nellikle dört yıldı. Ancak ben iki yıllık bir görev için söz 
vermiştim. Kendi yaşamımla ilgili bazı planlarımın olması 
beni böyle davranmaya itti. Bu kararımın ardından grup
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tekrar toplanarak başlatılan çalışmaların devam et
tirilmesi zorunluluğu olduğunu saptadı ve aynı broşürle 
başka arkadaşlarımız yönetime aday oldular."(15)

Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, başlangıçta he
defledikleri projeleri yaşama geçiremediler ancak önemli 
bir mesafe kaydettiler. Örneğin Mülkiye Üniversitesi ça
lışmaları bu dönemde başladı ve önemli ölçüde yol alındı. 
Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu çalışma kesintiye 
uğradı ve sonuca bağlanamadı.

Mülkiyeliler Birliği'nin mevcut mekanlarını yenileme 
düşüncesi ise yaşama geçemedi. Bu kitabın çeşitli bö
lümlerinde değinildiği gibi, "Mülkiye Sitesi" düşüncesi her 
zaman ciddi bir muhalefetle karşılaştı. Mevcut mekanları 
koruma düşüncesi her zaman ağır bastı.

Kent dışında yeni bir mekan oluşturma düşüncesi de 
Kaya döneminde yaşama geçirilemedi. Gölbaşı'nda alı
nan arsa bugün de atıl bir biçimde durmaktadır.

Kaya, kendisiyle yaptığımız görüşmede, birçok pro
jenin zaman sorunu nedeniyle yaşama geçirilemediğini 
ancak, anlayış olarak birçok değişiklik yaptıklarını söy
ledi. Kaya, bunları şu şekilde belirtti:

"Birlik bir siyasi parti değildir. Biz her zaman buraya bir 
mezunlar cemiyeti olarak baktık. Mülkiyelilerin kar
deşliğini gözönüne aldık. Mülkiyeliler birbirleriyle ve dev
letle barışmalıydı. Devletle barışma sözümüz zaman za
man yanlış anlaşılarak tepkilere neden oldu. Ancak, özel
likle Turgut Özal döneminde çok farklı ve yanlış bir Mül
kiyeli portresi çizildi. Devletin kapıları Mülkiyelilere kapalı 
tutuldu. Bunu yıkmak gerekiyordu. Örneğin biz Cum
hurbaşkanına gittik ve Mülkiyeyi anlattık. Görüşmenin so
nunda bize 1 Bana en çok muhalefeti Mülkiyeliler yaptı an

272



cak hayatım boyunca en büyük desteği de onlardan gör
düm.' dedi.

Bizim hayalimiz Mülkiyeliler Birliği'ni bir çeşit sivil ha
kem örgütü haline getirmekti. Çünkü gördük ki, Birlik'in 
öncü olmadığı platformlarda biz ikinci planda kalıyorduk. 
Bu amaçla sivil toplum örgütleriyle seri toplantılar yaptık. 
Başarılı da olunduğuna inanıyorum. Ayrıca Birlik, örneğin 
temiz toplum oluşturma konusunda ciddi bir işlev gö
rebilirdi. Bunun yasal bir dayanağı yoktu ama ahlaksal 
olarak bu yapılabilirdi.

Bunun dışında, Birlikte barışçı, kavrayıcı ve hoşgörülü 
bir yönetim sergilediğimize inanıyorum. Örneğin farklı lis
telerden gelmemize rağmen yönetim içinde hiçbir ayrım 
ya da farklılaşma olmadı. Başta Can Hamamcı olmak üze
re bütün arkadaşlarla çok uyumlu bir çalışma yaptık."(16)
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( 1) Arslan Kaya ile 14.11.1996 tarihinde bürosunda yapılan gö
rüşme.

( 2) Aynı görüşme.

( 3) Aynı görüşme.

( 4) “Evrensel Değerlere Saygılı, Türkiye'ye Karşı Sorumlu Yö
netim" Prof. Dr. Can Hamamcı’nın tek sayfalık seçim bil
dirgesi.

( 5) “Türkiye için Yeniden Mülkiye" Arslan Kaya’nın broşür ha
lindeki seçim bildirgesi.

( 6) Arslan Kaya ile görüşme.

( 7) Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’nun cenaze töreni için bu de
mokratik kitle örgütlerinin, özellikle üç işçi konfederasyonunun 
biraraya gelmeleri o günlerin koşullarında çok önemli bir ge
lişmeydi ve oluşturulmak istenen Demokrasi Platformu’nun da 
etkinleşmesinde önemli bir rol oynadı.

( 8) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (9.2.1992 - 
13.2.1994).

( 9) 13 Şubat 1994 tarihli Genel Kurul tutanakları.

(10) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(11) Karar Defteri.

(12) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(13) 1994 Yılı Rüştü Koray Ödülü Seçiciler Kurulu Gerekçesi.

(14) 1995 Yılı Rüştü Koray Ödülü Seçiciler Kurulu Gerekçesi.

(15) Arslan Kaya ile görüşme.

(16) Aynı görüşme.

NOTLAR
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VIIİ

Aktan ve Ekibi Tekrar Görevde

Arslan Kaya'nın bireysel olarak tekrar aday olmaması 
sonucunda aynı ekibin liste çalışmaları Hürol Sarp baş
kanlığında devam etti. Hürol Sarp, bir önceki genel ku
rulda birlikte davranan kişilerle birlikte ve yine "Türkiye 
için Yeniden Mülkiye" sloganıyla genel kurul ça
lışmalarına başladı. Sarp'ın birlikte davrandığı kişiler ara
sında Alaybek Atalay, İlker Ağca, Alper Alpay, Koraltay 
Nitas gibi isimler bulunuyordu.

Öte yandan, 1986 genel kurulunda da birlikte olan ve 
geçen dönemde büyük ölçüde Can Hamamcı'yı des
tekleyen ekibin de genel kurul çalışmaları sürüyordu. Bu 
amaçla Birlik bünyesinde toplantılar düzenleniyor, yeni 
adaylar üzerinde duruluyordu. Bu süreçte Güldal Mumcu, 
İçen Börtücene, Prof.Dr.Taner Timur gibi topluluğun ya
kından tanıdığı Mülkiyelilerin genel başkanlık için isimleri 
geçti ancak, sonuç alınamadı.

Bu toplantılar sonucunda Alper Aktan, toplantılara ka- 
tılanların çoğunluğunun desteğini alarak genel başkan 
adayı olduğunu açıkladı. Aktan'a, büyük çoğunluğu 1980 
sonrası mezunlardan oluşan, genel kurulda birlikte dav
ranma kararı alan ve sözcülüklerini Ali Çolak, Aşkın Tü
reli, Selçuk Göralcan ve Erdal Çayır'ın yaptığı grup ile 
Birliğin 1980 sonrası dönemlerinde birlikte davranan 
gruplar destek verdi. Aktan'ın seçim broşürünün altında 
Güngör Aydın, Şükrü Kutluay, İsmail Hakkı Karakelle, 
Bahri Gevrek, Bilge Sönmez, Mustafa Gündeşlioğlu, Ülkü 
Orbay ve Selim Soydemir gibi geçmiş dönemlerde Birlik 
kurullarında görev almış üyelerin imzaları yer aldı.

1996'dan Günümüze
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Aktan'da listesini bu grupların temsilcilerinden oluşturdu. 
Listesinde Ali Çolak, Aşkın Türeli, Selçuk Göralcan, Meh
met Kesimoğlu, Haşan Tahsin Benli ve Yılmaz Tan'a yer 
verdi.

Hürol Sarp'ın listesinde ise Prof. Dr. Ömer Kürk- 
çüoğlu, İhsan Feyzibeyoğlu, Bahri Öktem, Hülya Ürkmez, 
Mekan Demirkaya ve Hikmet Yavuzyiğit gibi isimler yer 
aldılar.

İki ekip arasında genel kurul mücadelesinin yoğun bir 
şekilde yaşandığı günlerde, özellikle maliyeciler arasında 
sevilen bir yönetici olan Akif Hamzaçebi'nin de genel baş
kanlığa aday olduğu ve bu amaçla liste oluşturma ha
zırlıkları yaptığı açıklandı. Hamzaçebi Genel Kurula bir
kaç gün kalana kadar adaylığını gündemde tuitu ancak, 
daha sonra Alper Aktan ve Hürol Sarp ile yaptığı toplantı 
sonucunda adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Aktan ve Sarp gruplarının da çalışmaları oldukça yo
ğundu ve her iki grup da kendilerinden son derece emin 
olarak genel kurula hazırlandılar. Genel başkan aday
larından Hürol Sarp, geçen Genel Kurulda seçilen ve 
kendisinin de içinde bulunduğu yönetimin devamı ol
duklarını ve başta Mülkiye Şeref Kitabı ve Mülkiye Üni
versitesi projeleri olmak üzere, yapılan çalışmaları devam 
ettireceklerini ileri sürdü. Sarp ve arkadaşları, "Türkiye 
İçin Yeniden Mülkiye" broşürlerinde, sürmekte olan çeşitli 
projeleri aynı kararlılıkla sürdüreceklerini, yeni bazı pro
jeleri yaşama geçireceklerini anlattıktan sonra, Kı
zılay'daki mevcut binaların yerine uygun mimari preje ha
zırlatılarak yeni bir kompleks yapacaklarını belirtiler. Bu 
konu, Birlik içinde uzun zamandır süren "Mülkiye Sitesi"
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tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu 
ve hem Genel Kurul öncesinde hem de Genel Kurul'da 
tartışıldı.

Aktan ve arkadaşlarının hazırladığı "Mülkiyeliler Birliği 
için Program Önerisi" başlıklı bildiride ise amaçlarının; 
demokrasiye ve demokratik sivil toplum örgütü olmak için 
örgütsel bazda çalışmalar yapmak, ülkenin ekonomik, 
toplumsal, siyasal ve kültürel temel güncel sorunlarına 
ilişkin düşünce, görüş, eleştiri ve öneri üretmek, Mülkiye 
Şeref Kitabı çalışmalarına devam etmek olduğunu an
latıldı.

1996 Genel Kurulu

Bu gelişmelerin ardından Birlik’in Olağan Genel Ku
rulu 11 Şubat 1996 günü Siyasal Bilgiler Fakültesi Büyük 
Amfi'de saat 11.00'de başladı. Genel Başkan Arslan Ka- 
ya'nın açış konuşmasının ardından yapılan oylama ile Di
van Başkanlığı'na Ayhan Açıkalın, Başkan Yar- 
dımcılığı'na Murat Özgül, yazmanlıklara da Ersan Gök, 
Sami Kumser ve Cengiz Aydın seçildiler.

Gündemin 4. maddesi gereği yapılması istenen tüzük 
değişikliği için Salih Er, Mustafa Pekdemir ve İlker Ağ- 
ca'dan oluşan tüzük komisyonu oluşturuldu ve çalışmaya 
başladı.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu okumak üzere Ge
nel Başkan Arslan Kaya kürsüye geldi. Kaya, raporun 
başlangıç bölümünde yer alan, göreve gelirken yerine ge
tirmeyi hedefledikleri çalışmaları Genel Kurula tekrar ha
tırlatarak Birlik’in çeşitli konulardaki çalışmalarını özetledi. 
Raporun son kısmında yer alan "Geleceğe Yönelik Öne
rilerimiz" bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:
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"(...) Bilindiği üzere Mülkiyeliler Birliği ekonomik, sos
yal ve siyasal açılardan sıradan olmayan, çok önemli yeri 
ve sorumluluğu bulunan bir dernektir. Ekonomik ka
pasitesi çok büyümüş, sosyal fonksiyonları onbinlere yak
laşan üyesini kapsayacak biçimde genişlemiş, böylece 
kamu , özel sektör ve geniş halk kitleleri üzerinde mevcut 
veya olması gereken etkisini olumlu yönlere kanalize 
edebilecek boyutlara ulaşmış büyük bir örgütlenmedir.

(...) yıllardır Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni üniversite ha
line getirmek için çeşitli çalışmalar yapılmakta ancak bun
dan bir sonuç alınamamaktadır... Mülkiye Üniversitesi ku
rulması bizim için yaşamsal öneme sahip bir konudur. Bu 
açıdan hemen hemen bitmek üzere olan bu çalışmalar 
olumlu bir şekilde sonuçlandırılmalıdır.

(...) 8 bin üyeli bir kuruluşun örgütsel yapısının 
1940'larda şekillendirilen çerçeveye sığması zordur. 
Özellikle diğer şehirlerde kurulmuş şubelerle ilişkilerde bu 
kendisini açıkça göstermektedir. Bu yapı içinde Ankara 
dışındaki üyelerimizin Genel Merkez ile ilişkileri çok sınırlı 
kalmaktadır. Yeni bir düzenleme ile bu eksiklik giderilmeli 
ve yeni bir örgütlenme yapısı ile gelecekte şubeler ile 
merkez arasındaki ilişkiler yeni bir hukuki çatı altında ye
niden düzenlenmelidir."<1)

Denetçi Cahit Baştimur'un da Denetim Kurulu ra
porunu okumasının ardından genel görüşme açıldı. Müfit 
Özdeş, Prof. Dr. Cevat Geray, Recai İskender, Prof. Dr. 
Alpaslan Işıklı, İlker Ağca, Alper Aktan, Akif Hamzaçebi, 
İsmet Gürbüz Civelek ve Erdal Batmaz raporlar üzerinde 
kişisel görüşlerini dile getirdiler. Genel Başkan Arslan Ka- 
ya'nın eleştirileri yanıtlamasının ardından komisyonun ha
zırladığı tüzük değişikliklerinin görüşülmesine geçildi.
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Tüzüğün 19. maddesinin Yüksek Danışma Kurulu ile 
ilgili c fıkrası beş oya karşılık 182 oyla değiştirildi ve Mül
kiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, SBF Dekanı, SBF (Mülkiye) 
Vakfı Başkanı, Mülkiyespor Başkanı, Mülkiyeliler Birliği 
Şube Başkanları ve Mülkiyeliler Birliği Dergisi Genel Ya
yın Yönetmeni de Yüksek Danışma Kurulu'nun doğal 
üyesi oldular.

Aynı maddeye d fıkrası eklenerek de "Genel Merkez 
Genel Kurulunca Birlik çalışmalarına aktif olarak katılmış 
en az on yıllık mezun asil üyeler arasından seçilecek 15 
kişi"nin de Yüksek Danışma Kurulu üyesi olmaları oy
çokluğu ile kabul edildi.

Bu çalışmaların ardından seçimlere geçildi. İki liste ile 
yapılan seçimlerde Birliğin yeni kurulları şu şekilde oluş
tu:«2)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Mehmet Kesimoğlu 459 oy
Alper Aktan 449 "

Selçuk Göralcan 439 "

R.Aşkın Türeli 436 ■

Ali Çolak 420 "

Haşan Tahsin Benli 403 "

Yılmaz Tan 393 "

Ayrıca; Bahri Öktem 222, Hürol Sarp ve Ömer Kürk-
çüoğlu 200'er, İhsan Fevzibeyoğlu 185, Hikmet Ya- 
vuzyiğit 176, Hülya Ürkmez 174, Mekan Demirkaya ise 
159 oy aldılar.

279



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Emine Akın 458 oy

Mehmet Yılmaz 456"

Fahri Bakırcı 456"

Haşan Gençtürk 456"

M.Ali Yılmaz 454 "
Uğur Yılmaz 451 "

Sait Arcagök 449"

Ayrıca; Taylan Demirkan 182, Vecdi Seviğ 177, Ha
lime Özkan ve Feriha Cevan 176'şar, Bülent Özdilek 174, 
Umman Hatipoğulları 171, Vefa Eraslan ise 170 oy al
dılar.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Selim Soydemir 433 oy

Uğurhan Ünal 430"
Mustafa Dündar 428 "

Ayrıca; Osman Aslan 181, Şinasi Erdemli 177, Cahit 
Baştimur ise 174 oy aldılar.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Nilüfer Tuğral Kamer 433 oy
Atakan Özdemir 432 "

Kadir Timurtürkan 431 "

Ayrıca; Deniz Ciner 178, Ersan Gök ve Kerim Uygun 
177 oy aldılar.
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Onur Kurulu Asil Üyeleri

Güldal Mumcu 460 oy
Fikret Saygılı 457"
Taner Timur 456"
Ersen Yavuz 452"
Gülsen Yenişehirli 449 11

Ayrıca; Recep Sanal 186, Yüksel Koç Yalkın ve Se- 
bati Buyuran 180, Tekin Çınar 177, Hikmet Işık ise 174 
oy aldılar.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Füsun Çiçekoğlu 458 oy
Haşan Tı Itak 458"
¡.Hakkı Gürses 458"
Zübeyde Erdoğan 457"
Doğan Candan 453"

Ayrıca; Melikşah Acuner 180, Muzaffer Traş, Turgay 
Bilgin ve Cengiz Gürsu 177, Kenan Işık-ise 176 oy al
dılar.

Yüksek Danışma Kurulu^

Bilge Sönmez 460 oy
Ülkü Orbay 456 "
Feridun Özgen 452"
Sevil Korum 450"
Can Hamamcı 444"

Ayrıca; Ethem Balyalı 184, Mustafa Pekdemir 181, 
Nazif Ekzen 180, Abdülhalik Berber ve İlker Ağca 178 oy 
aldılar.
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Vakıf Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Oğuzhan Göka!p(4> 445 oy 
Salih Er 374 "

Ayrıca; Aydın Esen 210, Koraltay Nitas 183 oy aldılar.

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Nesrin Kaya 458 oy
Serap Kuzu Güzel 458 "

Ayrıca; Mehmet Çekinmez ve Gül Sirmen 177'şer oy 
aldılar.

Vakıf Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Yücel Mertoğlu 457 oy

B. Haluk Yavuz 456 "

Ayrıca; Alper Alpay 176, M.Şinasi İpek 175 oy aldılar.

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hakan Eken 459 oy
Güler Aktaş 454"

Ayrıca; O.Nejat Güneri 181, Kenan Koçak 177 oy al
dılar.

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 15 Şubat 1996 ta
rihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde belirledi:^)
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Alper Aktan 

Mehmet Kesimoğlu 
Ali Çolak 

Selçuk Göralcan 
Aşkın Türeli 
Haşan Tahsin Benli 
Yılmaz Tan

Genel Başkan
2. Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Yönetim Kurulu bu dönemde şu önemli kararları aldı:

- 28 Şubat 1996 tarih ve 1 sayılı kararla "Vakıf Se- 
nedi'nin 11/b maddesi gereğince görev süresi dolan Ha
şan Tahsin Benli'nin yerine Birlik Yönetim Kurulu ta
rafından Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine M.Akif Ham- 
zaçebi'nin seçilmesi"

- 11 Mart 1996 tarih ve 3 sayılı kararla " Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi Yazı Kurulu'na Alper Aktan, Aşkın Türeli ve 
Müzeyyen Çevik'in seçilmesi"

- 18 Mart 1996 tarih ve 4 sayılı kararla "Mülkiyeliler 
Birliği Yönetim Kurulu tarafından Vakıf Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçilen M.Akif Hamzaçebi'nin istifası ile boşalan 
Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine Y.Bahri Gevrek'in se
çilmesi"

- 8 Nisan 1996 tarih ve 6 sayılı kararla "Hikmet Çetin, 
Erdem Yörükoğlu, Zekeriya Temizel, Ayhan Çopur, Hü
seyin Bölükbaşı Ünan, Aydın Esen, Ahmet Esen, Haşan 
Gençtürk, Hüseyin Gösterici ve Durmuş Öztek'in Yüksek 
Danışma Kurulu üyeliklerine seçilmesi"

- 10 Haziran 1996 tarih ve 12 sayılı kararla "2069 Nolu 
üye Mehmet Kemal Ağar'ın Onur Kurulu'na sevkedilmesi"
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- 5 Kasım 1996 tarih ve 21 sayılı kararla " Yönetim Ku
rulu üyesi Mehmet Yılmaz Tan'ın istifasının kabülü ve ye
rine ilk yedek üyenin çağırılması"

Birlik'in Genel Kurulu öncesinde Genel Başkanlığa 
aday olan M.Akif Hamzaçebi, kısa bir süre önce aday
lıktan çekildiğini belirtmiştik. Hamzaçebi'nin adaylıktan 
çekilmesiyle birlikte kendisine Birlik kontenjanından Vakıf 
Yönetim Kurulu üyeliğine getirileceği ve Vakıf Başkanı 
yapılacağı sözü verildiği söylentileri ortaya çıktı. Ger
çekten de Yönetim Kurulu ikinci toplantısında Ham- 
zaçebi'yi Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine getirdi. Ancak 
Vakıf Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında, Birlik Baş- 
kanının teamül gereği Vakıf Başkanı da olduğu, bu ne
denle Hamzaçebi'ye böyle bir ayrıcalığın tanınmaması 
gerektiği bazı üyeler tarafından gündeme getirildi. Bunun 
üzerine Birlik Başkanı Alper Aktan Vakıf Başkanı seçildi. 
Hamzaçebi, daha sonra, kendisinin bu tartışmanın dı
şında olduğunu ve bu nedenle de Vakıf Yönetim Kurulu 
üyeliğinden de istifa ettiğini bildirdi. Yerine Y.Bahri Gev
rek atandı.

Mehmet Ağar Sorunu.

Bu dönemde Yönetim Kurulu'nun aldığı en önemli ka
rarlardan biri de, o dönemde Adalet Bakanı olan, daha 
sonra İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mülkiyeli Mehmet 
Ağar'ın kesin ihraç istemi ile Onur Kurulu'na verilmesidir. 
Ağar, Adalet Bakanı olarak yaptığı çeşitli hukuksuzluklar, 
hakkında birçok basın organında yer alan "TBMM dışında 
bir iktidar odağı oluşturma, adının eroin kaçakçılığından 
yargısız infazlara kadar her türlü ilişkiye açık olması"(6> 
gibi Mülkiyeliler Birliği üyeliği ile bağdaşmayan niteliği 
nedeniyle Yönetim Kurulu'nun 10 Haziran 1996 tarihinde
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aldığı 12 sayılı kararla kesin ihraç istemiyle Onur Ku- 
rulu'na verildi.

Onur Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nun bu başvurusunu 
incelediği günlerde, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hü
kümlülerin başlattıkları ölüm orucu eylemi tüm ülkede yo
ğun protestoların, toplu gösterilerin gündeme gelmesine 
neden oldu. Bu gösterilerin Mülkiyeliler Birliği'nin kar
şısında bulunan insan hakları heykelinin önünde ya
pılması Birlik ve çevresini bu gösterilerin merkezi du
rumuna getirdi. Eylemlerin yoğunlaştığı 5 Temmuz 1996 
günü, güvenlik güçlerinin tutuklu ve hükümlülerin ailelerini 
dağıtıp gözaltına almaları sırasında polis Mülkiyeliler Bir- 
liği'ne de saldırdı ve Birlik görevlisi Mülkiyeli Ömer Ka
zancı polisler tarafından dövüldü. Yönetim Kurulu bu olay 
üzerine aynı gün aldığı kararla, olayların baş sorumlusu 
olarak gördüğü İçişleri Bakanı Mehmet Kemal Ağar'ın 
üyeliğini askıya aldı ve basına şu açıklamayı yaptı:

"Mülkiyeliler Birliği Genel Merkez binası ve çalışanları 
ve üyeleri ve konukları, polisin uzun zamandır adet edin
diği yeni bir saldırıya maruz kalmıştır.

(...) Mülkiyeliler Birliği 12 Eylül dönemi de dahil ilk kez 
polis saldırısına uğramaktadır. Önceden tasarlanmış ol
duğu anlaşılan bu saldırı Birlik görevlilerinin aldığı tüm 
önlemlere karşın gerçekleşmiştir. Saldırı öncesinde ve 
saldırı esnasında polis, kadın erkek ayrımı yapmadan he
pimize ağza alınmayacak küfürler ederek sürekli tahrik 
yolunu seçmiştir.

Bu saldırıya katılan polis üniforması giymiş bu kişiler 
hakkında, bunları yönetenleri de kapsayan hukuksal gi
rişimleri başlatıyoruz. Bize göre, 5 Temmuz 1996 ta
rihinde yapılan saldırı aşağıdaki nedenlere da
yanmaktadır:
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1- Mülkiyeliler Birliği yönetimi göreve geldiği, günden 
bu yana TBMM dışında oluşmuş iktidar odağının tasfiye 
edilmesini, iktidarın halkın oyu ile seçilmiş olanlara dön
mesini savunmaktadır.

2- Adı yargısız infazlardan eroin kaçakçıları ile iliş
kilere kadar her türlü kirli işle birlikte anılan, bir kara mi
zah örneği olarak Adalet Bakanı yapılıp ilk iş olarak te
rörü ve insanlık dişiliği cezaevlerine taşıyan Mehmet 
Ağar'ı üyelikten çıkarmak amacıyla Mülkiyeliler Birliği 
Onur Kurulu'na verilmiştir.

3- Mülkiyeliler Birliği, iktidarı elinde tutanların ve bun
lara karşı savaşım veren bir takım kişi ve kuruluşların şid
det konusunda amaç ortaklığı içinde bulunduklarını söy
lemektedir. Mülkiyeliler Birliği, ülkenin temel sorunlarının 
çözümünde şiddeti temel alan yaklaşımların tümünü red
detmekte, barışı, hukukun üstünlüğünü, kardeşliği, insan 
haklarına saygıyı savunmaktadır.

4- Mülkiyeliler Birliği, sivil toplum kuruluşlarının ülkenin 
içinde bulunduğu güç koşulların giderilmesi için güçbirliği 
yapmaları yolunda çaba harcamaktadır. Bu çabayı gös
terirken insana ve temel insan haklarına saygılı, hukukun 
üstünlüğünü savunan, barışa ve demokrasiye inanan her 
kuruluşu ortak bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. 
İnanıyoruz ki, topluma yönelik polis baskısını kararlı ve 
barışçı bir tavırla gerileteceğiz.

Mülkiyeliler Birliği Tüzüğü, Mülkiyeliler Birliği üyeliğiyle 
tutum ve davranışları bağdaşmayan üyelerimizin üye
likten çıkarılacağını belirtir. Onur Kurulumuzun kararı bize 
henüz ulaşmadı. Ancak Yönetim Kurulumuz, 2069 Nolu 
üyemiz DYP Milletvekili ve halen içişleri Bakanı Mehmet
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1996 Genel Kurulu Divanı.
Soldan: Murat Özgül, Ayhan Açıkalın (Başkan), Ersan Gök, Sami Kumser.



1996 Genel Kurulu.



Yönetim Kurulu Adliye'de
Soldan: Yılmaz Tan, Mehmet Kesimoğlu, Ali Çolak, Av. Ahmet Tan, Alper Aktan, Selçuk Göralcan, Aşkın Türeli.





Ağar'ı dün Birliğimize yapılan saldırının baş sorumlusu 
olarak benimsemiş ve adı geçenin üyeliğini süresiz as
kıya almıştır.

Mülkiye kökenli ve demokrasiye saygılı tüm Mil- 
letvekillerimizi bu saldırının sorumlularının ce
zalandırılması yolunda çaba göstermeye çağırıyoruz."(7)

Yönetim Kurulu ayrıca 9 Temmuz 1996 günü, Mehmet 
Ağar'ın kendisine de bir mektup göndererek kararını bil
dirdi. Mektupta; " (...) İçişleri Bakanı olarak bu ve benzer 
olaylardaki sorumluluğunuzu gözönünde tutarak, Mül
kiyeliler Birliği üyeliğinizi süresiz askıya almaya ve 5.7.1996 
tarihinden itibaren Mülkiyeliler Birliği olanaklarından ya- 
rarlandırılmamanız...hükme bağ!anmıştır."(8) denildi.

Yönetim Kurulu'nun bu girişimlerinin sürdürğü gün
lerde, Yüksel Caddesi'ndeki protesto gösterileri es
nasında, bir göstericinin Birlik'e kaçtığı iddiasında bu
lunan polis tekrar Birlik'e saldırıda bulundu. Birlik'in her 
odasını -arama izni olmadığı halde- arayan polis, gös
tericiyi Birlik koridorlarında döverek gözaltına aldı. Bu 
arada diğer göstericiler ve gazeteciler de polisten dayak 
yediler. Birlik Yönetim Kurulu üyesi Aşkın Türeli de po
lisler tarafından dövülmekten son anda kurtuldu.

Bu arada Ankara Valiliği, Birlik'in 11 Mayıs 1996 ta
rihinde bazı sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ankara Ka
rayolları Genel Müdürlüğü salonunda düzenlediği top
lantı için gerekli yerlerden izin alınmadığı, bu toplantı es
nasında izinsiz bildiri dağıtıldığı ve toplantının dernekler 
kanununa aykırı bir çalışma olduğu gerekçesiyle 12 Ha
ziran 1996 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
suç duyurusunda bulundu.
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Suç duyurusunda "sanıklar Alper Aktan, Mehmet Si- 
yami Kesimoğlu, Ali Çolak, Selçuk Göralcan, Rahmi Aş
kın Türeli, Haşan Tahsin Benli ve Mehmet Yılmaz Tan 
hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 37 ve 44. 
maddelerine aykırı harekette bulunulduğu ve aynı kanunun 
77 ve 82. maddeleri gereğince cezalandırılmaları"*9) is
tendi.

Sanık Yönetim Kurulu üyelerinin 16 Temmuz 1996 ta
rihinde Ankara Basın Savcısı tarafından ifadeleri alındı. 
Sanıklar ifadelerinde "yapılan toplantının Dernek Tü
züğüne uygun olduğunu, dağıtıldığı iddia edilen bildirinin 
toplantıya katılanları bilgilendirmek amacıyla kaleme alın
mış bir ön çalışma olduğunu, toplantı için Karayolları Ge
nel Müdürlüğü'ne başvurulduğunu ve başkaca bir izin 
alınmasının gerekli olduğunu bilmediklerini"*10) belirttiler.

Adli tatil olmasına karşın, suçüstü hükümleri uy
gulanarak mahkeme huzuruna çıkarılan sanıklar ikinci 
celsede beraat ettiler. Beraat kararında;" sanıkların dos
ya içeriğine göre toplantı gününü tesbit etmelerine rağ
men usulü bir hatadan kaynaklanarak Valilikten izin al
madıkları anlaşılmış ve kasıtlı olarak hareket etmedikleri 
anlaşıldığından suç unsurları oluşmayan sanıkların be- 
raatlerine karar verilmiştir"*11) denildi.

Bu yargılanma, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Birlik 
üyeliğinin askıya alınması ile yakın tarihlerde ger
çekleşmesi bakımından düşündürücü bir nitelik kazandı.

Vakıf Çalışmaları

11 Şubat 1996 günü toplanan Mülkiyeliler Birliği Genel 
Kurulu'nun ardından Vakıf Kurulları şu şekilde oluştu:
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Yönetim Kurulu

Alper Aktan 

Salih Er 

Nesrin Kaya 

Sudi Kocaimamoğlu 
Bahri Gevrek 

Yavuz Sabuncu 
Bilge Sönmez

(Doğal Üye)

(Genel Kurulda seçilen üye) 

(Genel Kurulda seçilen üye) 

(Vakıf Yön. Kur. Kontenjanı) 

(Birlik Yön. Kur. Kontenjanı 

(Fakülte Temsilcisi)

(Yük. Dan. Kur. Temsilcisi)

Denetim Kurulu

Yücel Mertoğlu 

B.Haluk Yavuz 
Oğuzhan Gökalp

(Genel Kurulda Seçilen Üye) 

(Genel Kurulda Seçilen Üye) 

(Birlik Yön. Kur. Kontenjanı)

Vakıf Yönetim Kurulu bu dönemde şu kararları aldı:

- 1 Mart 1996 tarih ve 157 sayılı kararla "Görev süresi 
dolan Vakıf Denetim Kurulu üyesi Ahmet Bahadır Bo- 
so'nun yerine Oğuzhan Gökalp'm getirilmesi" , Görev sü
resi dolan Yavuz Sabuncu'nun tekrar aynı göreve ge
tirilmesi" , "Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alper Aktan'ın,
2. Başkanlığa Sudi Kocaimamoğlu'nun, Saymanlığa Nes
rin Kaya'nın getirilmesi"

- 3 Nisan 1996 tarih ve 160 sayılı kararla "1996 yılı 
Rüştü Koray Ödülü'nün konusunun 'Gümrük Birliği Son
rasında Türkiye'de Yabancı Sermaye' olarak belirlenmesi 
ve Seçiciler Kurulu'na Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. 
Korkut Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Aynur Ataklı, Al
per Aktan ve Nesrin Kaya'nın seçilmeleri"
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1996 yılı Mülkiyeliler Birliği'nin 50., Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı'nın 25. ve Mülkiyeliler Birliği Dergisi'nin 30. kuruluş 
yıldönümüdür. Birlik Yönetimi bu yıldönümlerini etkili ve 
coşkulu bir biçimde kutlama kararı aldı ve hazırlıklara 
başladı. Bu konudaki çalışmalar bu kitap yayıma ha- 
zırlardığı sırada sürmekteydi.

devam edecek
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( 1) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (13.2.1994 
- 11.2.1996).

( 2) 11 Şubat 1996 Genel Kurulu tutanakları.

( 3) Yapılan tüzük değişikliğine rağmen Yüksek Danışma Kurulu 
Genel Kurulda yine 5 kişi olarak seçilmiş, diğer 10 kişiyi be
lirleme yetkisi bu defalık Yönetim Kurulu’na verilmiştir.

( 4) Oğuzhan Gökalp Denetim Kurulu’na asil üye adayı olarak gös
terilmiş ancak, Tüzük gereği mezuniyetinin üzerinden 10 yıl ya 
da daha fazla zaman geçmediği için üyeliği düşmüştür. Yerine 
ilk yedek üye Nesrin Kaya gelmiştir. Gökalp daha sonra Vakıf 
Yönetim Kurulu kararıyla Vakıf Denetim Kurulu üyeliğine ge
tirilmiştir.

( 5) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri.

( 6) Karar Defteri.

( 7) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun 5.7.1996 tarihli basın 
bildirisi.

( 8) Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Alper 
Aktan'ın Mehmet Ağar’a gönderdiği 9.7.1996 tarihli mektup.

( 9) Ankara Valiliği’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı 
12.6.1996 tarihli suç duyurusu.

(10) Sanık Yönetim Kurulu üyelerinin 16.7.1996 tarihinde Ankara 
Basın Savcısı’na verdikleri ayrı ayrı ifadeler.

(11) Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11.9.1996 tarihinde ver
diği beraat kararı.

(12) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Karar Defteri.

(13) Vakıf Karar Defteri.

NOTLAR
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EK: 1
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERGİSİ

Süreli bir yayın organı çıkarma düşüncesi, Birlik’in ku
rulduğu günden itibaren seçilen bütün yönetimlerin isteği 
oldu. Hemen her genel kurulda bu istek birçok üye ta
rafından dile getirildi, bu konuda öneriler yapıldı. Yönetim 
Kurulu karar defterlerinde de dergi çıkarılması için ha
zırlık yapılması yönünde kararlar alındı. Ancak bu istek 
1966 yılında Ayhan Açıkalın’ın Genel Başkan olduğu dö
neme kadar yaşama geçirilemedi.

Aralık 1965 yılında yayımlanmaya başlayan Mül
kiyeliler Birliği Dergisi için, yayımının 10. yılında Dergi yö
netimi şunları yazdı:

“Dergimiz bir heves, bir gösteriş olarak değil, bir ge
reksinmenin ürünü olarak yayımlanmaya başlamıştır. 
Çünkü yüz yılı aşkın bir süredir bu ülkenin yönetiminde 
söz sahibi olan Mülkiyelilerin ve onların tümünün tek tem
silcisi olan Mülkiyeliler Birliği’nin ülke sorunları ile ilgili ola
rak söyleyecek sözü vardır. Zaten bir kuruluşun, bir top
luluğun söyleyecek sözü yok ise veya tükenmiş ise, öm
rünün sonuna da gelmiş demektir. Kimse başkasının gö
nüllü sözcülüğünü yapmayacağına göre, Mülkiyeliler Bir
liği’nin de bir yayın organına sahip olmaktan başka bir yo
lu yoktur.”*1)

Mülkiyeliler Birliği Dergisi ilk başlarda oldukça sınırlı 
olanaklarla üç ayda bir yayımlanmaya başlandı. Dergi’nin 
yayımında o dönemde Genel Yayın Yönetmeni Kamil Er- 
deha’nın ve Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Uyguner’in çok 
önemli katkıları oldu. Erdeha ve Uyguner, makaleleri, çe-

(1) Dergimiz 10. Yılını Doldurdu; Mülkiyeliler Birliği Dergisi; Ekim- 
Aralık 1975; cilt 6, sayı 41; s. 32-33
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virileri ve hazırladıkları yazı dizileriyle Dergi’nin içeriğinin 
canlılık kazanması için büyük bir çaba harcadılar.

İlk yayımlandığı Aralık 1965'den 1980 yılında Ayhan 
Açıkalın’ın Genel Başkanlıktan ayrılmasına kadar olan 14 
Şıllık zaman diliminde ülkenin sorunlarının yanında, daha 
çok üyelirimizi ilgilendiren mesleki konulara ağırlık veren 
ve bir iç iletişim aracı olarak kullanılan Dergi, bu dö
nemden sonra daha siyasi bir ağırlık kazandı. Özellikle
12 Eylül askeri darbesinin ardından, susturulan toplumsal 
muhalefetin sesi oldu. Tamamen amatör kişilerce ha
zırlanan Mülkiyeliler Birliği Dergisi temel bir başvuru der
gisi olma niteliği kazandı. Bu konuda eski Genel Baş- 
kanlardan Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Vakıf tarafından ya
yımlanan, Mülkiyeliler Birliği Makaleler Bibliyografyası ad
lı kitabın “Sunuş” bölümünde şunları yazdı:

“Mülkiyeliler Birliği Dergisi, çeyrek asrı aşmış bulunan 
ömrünü büyük güçlüklerin göğüslenmesi pahasına ta
mamlayabilmiştir. Dergiye emek verenler, esas olarak, 
geçim kaynaklarını oluşturan başka bir işin yanısıra ve o 
işlerden arta kalan zamanlarını değerlendirerek bu yön
deki çabalarını ortaya koyabilmişlerdir.

Mülkiyeliler Birliği Dergisi’nin tekelleşmenin ağır bas
kısını duyuran artan maliyetlerin ve özellikle belli bazı dö
nemlerde yoğunlaşan siyasal baskıların tahribatına di- 
renebilmesi, yıllardır, değişik kuşaklar ve kadrolar ta
rafından gerçekleştirilerek sabırla üstüste konulmuş bi
rikimler sayesinde mümkün olabilmiştir.”«2)

Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 12 Eylül 1980'den sonra 
üniversitelerden, özellikle de SBF’den uzaklaştırılan öğ

(2) Haşan Tahsin Benli; Mülkiyeliler Birliği Dergisi Makaleler Bib
liyografyası (1966-1992); Nisan 1993 Ankara; Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı Yayınları No. 13
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retim üyeleri için akademik çalışmalarını topluma du
yurabilecekleri bir sığınma yeri oldu. Bu öğretim üye
lerinden bazıları Dergi’nin Yazı Kurulunda yer aldılar. Bir
çoğu da yazdıkları makaleler ve araştırmalarla Dergi’nin 
içeriğini zenginleştirdiler. Dergi Mülkiyelilerin dışında da 
aranan ve okunan bir yayın organı oldu. Bu konuda, aynı 
yayında Prof. Dr. Işıklı şunları söylemektedir:

“1980 sonrası dönemde, genel olarak üniversitelerin 
ve özellikle de SBF’nin uğradığı tahribat karşısında, Mül
kiyeliler Birliği Dergisi, ülkemizde sosyal bilimler alanında 
mevcut olan akademik birikimin önemli bir bölümünün sı
ğındığı ve kendisini ifade etme olanağı bulduğu ender bu
lunan düzeyde seçkin bir ortam oluşturmuştur.”*3)

Dergi, Alper Aktan’ın Genel Başkan olduğu dönemde 
önce iki ayda bir, sonra da ayda bir yayımlanmaya baş
ladı. İçerik olarak üyelerimizi ilgilendiren konulardan daha 
çok ülke sorunlarına, siyasal, sosyal, ekonomik ve kül
türel gelişmelere yer vermeye başladı. Ülke gündeminde 
yer alan konuları ve sorunları, o dönemde kendilerini, 
sözlü ya da yazılı, başka bir yerde ifade etme olanağı ol
mayan kişilerin kaleminden işledi. İç haberleşme aracı ol
ma niteliğini bu dönemde de sürdüren Dergi, Işıklı’nın 
Genel Başkanlığı döneminde periyodik olarak “Mülkiye 
Bülteni”nin yayımlanması ve tüm üyelere ücretsiz olarak 
gönderilmesiyle birlikte tamamen akademik bir niteliğe 
büründü.

Mülkiyeliler Birliği Dergisi’nde Kriz

Yayın yaşamına Aralık 1965'de başlayan Dergi, 1992 
yılına kadar çeşitli kadrolar tarafından ortak bir anlayış

(3) Aynı yayın
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çerçevesinde yayımlandı. Ancak 1992 yılında Dergi’de ilk 
ciddi kriz yaşandı ve bu kriz bazı basın organları ara
cılığıyla Mülkiye topluluğunun önemli bir kesiminde yankı 
buldu.

Birlik tarafından 30 Mayıs 1992 günü düzenlenen “Böl
geler Arası Dengesizlikler ve Kalkınma Politikaları” pa
neline Prof. Dr. Duran Taraklı ve Mustafa Sönmez ile bir
likte TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı 
Yıldırım Koç da konuşmacı olarak katıldı. Koç’un bu pa
nelde yaptığı 'Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi ve Silahlı- 
Ayrılıkçı Kürt Milliyetçiliği: Müttefik mi? Rakip mi?” başlıklı 
konuşmanın Dergi’de yayımı ile başlayan tartışma gi
derek gerginleşti ve ciddi kopmalara neden oldu.

Yazı Kurulu üyelerinin bazılarının karşı çıkmalarına 
karşın, yıllardır izlenen ve Birlik’in düzenlediği etkinliklerin 
Dergi’de Yazı Kurulu’nda tartışılmadan yayımlanması ku
ralı gereği, Koç’un bu konuşmasının metninin Dergi’de 
yer alması sonucu Yazı Kurulu üyeleri Dr. Haluk Gerger, 
Doç. Dr. Fikret Başkaya, Doç. Dr. Arslan Sonat, Doç. Dr. 
İşaya Üşür ve Tanıl Bora ile birlikte Dergi’nin Yazı İşleri 
Müdürü Oktay Etiman bu görevlerinden istifa ettiler.

İstifacılar gönderdikleri istifa dilekçesinin ve ha
zırlayacakları bir karşı yazının Dergi’nin bir sonraki ya
zısında yayımlanmasını talep ettiler. Gönderdikleri me
tinde şu görüşler yer aldı:

“Mülkiyeliler Birliği Dergisi Yazı Kurulunun çok ön
ceden almış olduğu bir ilke kararından kaynaklanan te
amül gereği, Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenmiş 
panel ve konferanslardaki konuşmaların metinleri Yazı 
Kurulunda görüşülmeksizin aynen basılırlar.
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Yıldırım Koç’un söz konusu yazısı da, 30 Mayıs 1992 
tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nce düzenlenmiş bir panelde 
yapılan konuşmanın metni olduğundan, bu gelenek ge
reği, Yazı Kurulunda görüşülmeye gerek görülmeksizin 
Dergi’de basılmıştır.

Biz, bu yazının içerdiği görüşlere kesinlikle ka
tılmıyoruz. Bu görüşümüz kuşkusuz Yazı Kurulunun üye
si öteki arkadaşlarımızı bağlamaz. Bu konuda ba
zılarımızın farklı düşünceleri ve Yıldırım Koç’a yanıtları 
Dergi’nin gelecek sayısında geniş olarak okurlara du
yurulacaktır.”

Özgür Gündem Gazetesi, Mülkiyeliler Birliği Der- 
gisi'nde yer alan bu yazı üzerine, Sungur Savran imzalı 
ve üç gün arka arkaya yayımlanan bir dizi başlattı. Bu 
arada Birlik Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı da 
Dergi’de “Demokrasi ve Silahlı Ayrılıkçı Eylem” başlıklı bir 
yazı yazarak Koç’un görüşlerini savundu. İstifa edenlerin, 
bu metni ve daha sonra kaleme aldıkları Koç’un ve Işık- 
lı’nın makalelerine karşı düşünceleri ileri süren makalenin 
Dergi’de basımının reddedilmesi ile tartışma basın or
ganları aracılığı ile hızlandı. Mülkiyeliler Birliği Yönetim 
Kurulu, istifa eden yazı kurulu üyelerinin kaleme aldığı bu 
makalenin, Avukat Halit Çelenk tarafından Terörle Mü
cadele Yasası kapsamında suç teşkil eden kimi bö
lümlerinin bulunduğunun tesbit edilmesi üzerine yazının 
basımını reddetti. O günlerde yayımlanmakta olan Özgür 
Gündem Gazetesi konuya sütunlarında yer vererek Mül
kiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun Dergi’de sansür uy
guladığını savundu.

Bu tartışmaların yoğun olarak sürdüğü bu dönemde 
Dergi Yazı Kurulu’ndan ayrıca Yazı İşleri Müdürü Ülkü 
Orbay, Varlık Özmenek ve İlber Ortaylı da istifa ettiler.
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Kürt sorunu üzerine yoğunlaşan bu tartışmalar 1992 
yılında Birlik’in çalışmalarına damgasını vuran bir nitelikte 
ve Birlik’in tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir siyasi tar
tışmanın yaşanmasına neden oldu.

Kuruluşundan Günümüze Mülkiyeliler Birliği 
Dergisi Yönetiminde Görev Alanlar

Sahibi

Ayhan Açıkalın 1-58
Güngör Aydın 
Cevat Geray 
Alper Aktan 
Alpaslan Işıklı 
Arslan Kaya 
Alper Aktan

59-74/75
76/77-80
81-117
118-164
165-187
188-

Genel Yayın Yönetmeni/Müdürü

Kamil Erdeha 
Ayhan Çopur 59-72/73

74/75-80
81-84

33-58

Erdem Yörükoğlu
Uluç Gürkan 
Ülkü Orbay 
Bahri Gevrek 
Ülkü Orbay 
Alper Aktan

85-117
118-124
125-130
131-140
141Fikret Başkaya 

Erhan Bener 
Serdar Şahinkaya 
Ülkü Orbay

142-144
145-191
193-(*)

(*) 192. sayıda Genel Yayın Yönetmeni görev almamıştır.
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Oktay Etiman 133-144
Fatma Yıldırım (Vidinli) 148-

Genel Sekreter/Yayın Genel Sekreteri

Kamil Erdeha 11-32
Serdar Şahinkaya 142-144

Yazı İşlerini Fiilen Yöneten Sorumlu Müdür/Yazı 
İşleri Müdürü

Muzaffer Uyguner 1-58
Alper Aktan 59-67
Salih Er 68/69-72/73
Haluk Gerger 74/75-144
Oktay Etiman 145-146
Ülkü Orbay 147-148
Haşan Tahsin Benli 149-

Yayın Kurulu(*)

Fikret Başkaya 
Erhan Bener 
Haluk Gerger 
Ülkü Orbay 
Arslan Sonat

Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı

(*) Yalnızca 141. sayıda yer almıştır. 
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MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULLARINDA 
GÖREV ALANLAR

EK: 2

1- Aclan Akkerman 18- Ayhan Açıkalın

2- Adil Kürşad (Genel Başkan)

3- Adnan Şatıroğlu
19- Ayhan Çopur

20- Ayhan Erel
4- Ahmet Bahadır Boso

21- Ayhan Erman 

Ayla Behlülgil (Kutlu)
5- Ahmet Molvalı

22-
6- Ahmet Tan

23- Aziz Köklü
7- Ali Çolak 24- Azmi Seyhan
8- Alpaslan Işıklı (Başkan)

(Genel Başkan) 25- Badi Fındıklı
9- Alpaslan Kayan 26- Baha BursalI

(Başkan) 27- Bahri Gevrek
10- Alper Aktan 28- Bedia Kunter

(Genel Başkan)
Bedri Oskay29-

11- Aras Erol (Başkan)

12- Arslan Kaya 30- Behçet Türemen
(Genel Başkan) 31- Beycan Tavus

13- Asım Sağıroğlu 32- Bülent Ardanuç
14- Aşkın Türeli 33- Cafer Canlı
15- Avni Uzun 34- Cahit Tutum

16- Aydın Esen 35- Can Hamamcı

17- Aydın Köymen 36- Candemir Ataman
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37- Celal Kayacan 61- Fâtin Tayşi

38- Cemal Seber 62- Fatma Yıldırım

39- Cengiz Bayyurtoğlu 63- Fazıl Kafadar

40- Cengiz Özkan 64- Feridun Özgen

41- Cevat Geray 65- Feriha Sanerk
(Genel Başkan) 66- Fethi Tansuk

42- Cevat Vural 67- Fikret Akiş
43- Cevdet Erdost 68- Fikret Bereket
44- Cihat Alpan 69- Fikret Nazilli
45- Cihat Madanoğlu 70- Fikret Öngen
46- Coşkun Kırcalı 71- Fikri Gümüş
47- Çetin Vardar 72- Fuat Bayramoğlu
48- Demirhan Sayıner 73- Fuat Kıv
49- Dilaver Argun 74- Galip Yücel
50- Doğan Canman 75- Gencay Şayian
51- Doğan İllez 76- Göksan Soner
52- Doğan Ulusoy 77- Güngör Aydın
53- Emin Paksüt (Genel Başkan)

54- Enver Zorlu 78- Gürbüz Atabek

55- Erdem Yörükoğlu 79- Hadi Sezer

56- Erdoğan Kamber 80- Halil Erdoğan Gürel

57- Erdoğan Nirun 81- Halil Kırcalı

58- Erhan Bener 82- Haluk İncitmez

59- Ertuğrul Baydar 83- Haşan Refik Ertuğ

60- Fadıl Hakkı Sur 84- Haşan Reşit Tankut

300



85- Hasan Şükrü Adal 
(Başkan)

86- Haşan Tahsin Benli

87- Hayrettin Demiroğlu

88- Hayrettin Erkmenoğlu

89- Hayri Erkmen

90- Hikmet Ciner

91- Hilmi Yatçı

92- Hulki Alisbah 
(Başkan)

93- Hülya Ürkmez

94- Hürol Sarp

95- Hüseyin Avcı

96- İbrahim Dicleli

97- İhsan Kırca

98- İhsan Olgun 
(Başkan)

99- İhya Başara

100- İlhami Atasagun

101- İlhan Evliyaoğlu

102- İsmail Aydınoğlu

103- İsmail Dokuzoğlu

104- Kamil Erdeha

105- Kamil Onur

106- Kamuran Gürün

107- Kayahan Gürel

108- Kemal Palaoğlu

109- Kemal Tarsuslugil

110- Kemal Togay

111- Kenan Onat

112- Maadelet Armay

113- Mazhar Levendoğlu 
(Başkan)

114- M. Ali Tuzcuoğlu

115- Mehmet Can

116- Mehmet Güçlü

117- Mehmet Karabacak

118- Mehmet Kesimoğlu

119- Mehmet Şahin

120- Mekan Demirkaya

121- Metin Karaca

122- Metin Sirman

123- Mevlut Duruoğlu

124- Muammer Yiğit

125- Muharrem Kılıç

126- Mustafa Akgökçe

127- Mustafa Balaban

128- Mustafa Gündeşlioğlu

129- Mustafa Su

130- Muzafter Emre

131- Nadir Elibol
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132- Nazif Demiröz

133- Nef'i Korürek 
(Başkan)

134 Nejat Tolunay

135- Neylan Teker

136- Nihat Özkaya

137- Oktay Uslu

138- Ömer Kaya

139- Orhan Aygen

140- Orhan Sefercioğlu 
(Başkan)

141 - Osman Aslan

142- Rahmi Tunçağıl

143- Rahmi Uçkun

144- Sabahattin Alpat

145- Sadullah Aygün

146- Sait Koksal

147- Sait Obut 
(Mimaroğlu)

148- Salih Er

149- Selahattin Aydemir

150- Selçuk Göralcan

151- Semih Atabey

152- Semih Beşkardeş 
(Başkan)

153- Serdar Şahinkaya

154- Şeref Durugönül

155- Şevket Doğan

156- Seyhan Beşkök

157- Sırrı Kırcalı 
(Başkan)

158- Sinan Alp

159- Suat Yalın

160- Şükran Çakır

161- Şükrü Esirci

162- Şükrü Kutluay

163- Taki Günkök

164- Tarık Güven

165- Tarık Lüleç

166- Turgut Erdem

167- Türkan Keşoğlu 
(Toprak)

168- Ülkü Orbay

170- Uluç Gürkan

171- Üstün Yılmazoğiu

172- Yaşar Mermut

173- Yılmaz Ergenekon

174- Yılmaz Gündüz

175- Yılmaz Tan

176- Zekeriya Temizel

177- Ziya Eralp

178- Ziya Tokur



EK: 3

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI 
RÜŞTÜ KORAY ÖDÜLÜ

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu 23 Aralık 1976 ta
rihinde aldığı 34 sayılı kararla "1914 mezunu merhum Ah
met Rüştü Koray adına Mülkiyeliler Birliği aracılığı ile bir 
ödül tertip edilmesi" kararı aldı.

Ahmet Rüştü Koray 1896 yılında Şarköy'de doğdu. 
Babası da Mülkiye mezunu Şirvanizade Cemali Bey'dir. 
Mercan İdadisi'nden sonra girdiği Mülkiye'den 1915 yı
lında mezun oldu. Aynı yıl Sayıştay'da göreve başladı.

1918 yılında sınavla girdiği Maliye Bakanlığı'nın çeşitli 
birimlerinde çalıştıktan sonra en son Bakanlığın Tetkik 
Kurulu Başkanı iken 1947 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babası Koray 8 Eylül 1976 tarihinde vefat etti.

Koray'ın ölümünün ardından ailesi adına Şükran Kur- 
dakul, Mülkiyeliler Birliği Vakfı'na başvurarak Koray adına 
bir ödül konulmasını önerdi. Koray'ın ailesi ve Vakıf ara
sında yapılan protokole göre Ödül'ün, Koray'ın sahip ol
duğu Rabak A.Ş. hisselerinin getirisinden karşılanmasına 
karar verildi. Ancak bu getirinin azlığı nedeniyle Vakıf 
Ödül'e her yıl parasal katkılarda bulundu. Son üç yıldır da 
Rabak'ın iflası nedeniyle Ödül ailenin ve Vakıfın ola
naklarından karşılandı.

Yapılan protokolde Ödül'ün her yıl Vakıf Yönetim Ku
rulu tarafından belirlenecek bir konuda açılacak ya
rışmaya katılan eserlere verilmesi kararlaştırıldı. Ancak 
1980 yılından sonra bu uygulamanın yerine Ödül'ün Vakıf 
Yönetim Kurulu'nun belirlediği bir konuda yine Kurul'un 
belirlediği kişi ya da kişilere verilmesi uygulamasına ge
çildi. Bu uygulama sonucunda, Ödül, siyaset, hukuk, eko-

303



nomi gibi alanlarda ülkenin en nitelikli kişilerine verildi. 
Bunun sonucu olarak da kamuoyunda geniş yankı buldu. 
Ancak son iki yıldır, ailenin isteği üzerine bu uygulamaya 
son verilerek protokolde yer alan yarışma sistemine göre 
verilmesine devam edildi. Kuruluşundan bugüne kadar 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Rüştü Koray Ödülü'nü şu kişiler 
almaya hak kazandı:

1977 Taban Fiyat Uygulamalarının
Ekonomiye Etkileri

1. Arslan Galip
2. Doç. Dr. Mehmet Sümer
3. Mehmet Ekinci

1978 Türkiye'de Sağlıklı Bir Sanayileşmenin
Temel Koşulları

1. -

2 . -

3. Uçar Demirkan

1979 Türkiye'de Fiyat Denetimi Yapılabilir mi?

1. -

2. Kemal Turan

3. Doç. Dr. Mehmet Sümer

1983 Toplumun Gelişmesine ve
Demokratikleşmesine Katkıda Bulunan Yapıtlar

Prof. Dr. Korkut Boratav "Tarımsal Yapılar ve Ka
pitalizm"

Dr. Çağlar Keyder "Düna Ekonomisi içinde Türkiye 
(1923-1929)"
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Dr. Uygur Kocabaşoğlu "Şirket Telsizinden Devlet 
Radyosuna"

1984 Siyasal Gelişme, Kamu Yönetimi ve 
Ekonomi-Maliye Dallarında Başarı Gösterenler

Prof. Bahri Savcı Siyasal Gelişme
Doç. Dr. Gencay Şayian Kamu Yönetimi 
Prof. Dr. Sadun Aren Ekonomi-Maliye

1985 Toplumun Gelişmesine ve İlerlemesine 
Yapıt ve Çalışmaları İle Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Fehmi Yavuz 
Prof. Dr. Cahit Talaş 
Ruhi Su

1986 Ülkemizde Barış Düşüncesine Düşünce ve 
Eylemleriyle Katkıda Bulunanlar

Mahmut Dikerdem

1987 Düşün Yaşamımızın ve Kamuoyunun 
Oluşması ve Zenginleşmesine Yapıtlarıyla 
Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Tuncer Bulutay 
Ayla Kutlu

1988 Hukukun Üstünlüğü İlkesinin 
Savunulmasında ve Yerleşmesinde Düşünce ve 
Eylemleriyle Katkıda Bulunanlar

Halit Çelenk 
Ahmet Coşar

305



1989 Doğal ve Tarihsel Çevrenin Korunup 
Geliştirilmesine Eylem, Yapıt ve Savaşımlarıyla 
Katkıda Bulunanlar

Çevre Duyarlılığı Grubu

İskenderun Çevre Koruma Derneği

Çevre ve Sağlık Etkinlikleri Yatırım ve Organizasyon 
A.Ş.

Zaferpark Dava Dosyası

1990 Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Konusunda Eylem, Yapıt ve Savaşımlarıyla 
Katkıda Bulunanlara

Prof.Dr.Muammer Aksoy

1991 Demokrasi Kavramının Açıklık 
Kazanmasına ve Demokrasi İlkelerinin 
Savunulmasına Düşünce. Eylem ve 
Savaşımlarıyla Katkıda Bulunanlara

Aziz Nesin

1992 Anadolu'nun Tarihsel Kültürünün ve İnsani 
Değerlerinin Ortaya Çıkarılması ve Tanıtılmasına 
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