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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlıi; 1964 yılın

da elde edilen fındık mahsulünün mühim bir 
kıismılnın Fisko Birlik kanalı ile ihracedildiği, 
efcsnaf ve tüccar elinde bulunan fındığın da Hü
kümetçe, mevcut fiyat üzeninden aünarak Fis
ko Binlik kanalı ile ihracının temin olunması 
hususunda gündem dışı demeçte bulundu. 

içtüzüğün 98 nci maddesi gereğince, gizli 
cereyan eden geçen birleşime ait Tutanak Özeti
nin okunması için dinleyiciler ve görevli ol mı yan 
memurlar Başkanın ikazı üzerine salonu terk et
tiler. 

İkinci Oturum 

(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Ereğli 

Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şir
ketindeki yolsuzluk iddiasını incelemek üzere 
hazırlanacak Meclis Araştırma Komisyonu için 

Rapor 
1. — Edirne Milletvekilli Nazmi Özoğul ve 

9 arkadaşının, Subaylar Heyetine mahsus 4273 

yapılan iseçlmde beş siyasi partiden aday gös
terilen ikişer üyenin seçildiği, (bağımsızlardan 
ayrılan üyelik için tekrar seçim yaplıacağı bil
dirildi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu ara
sında ortaklık kuran andlaşnıa hükümleri ge
reğince teşkil olunacak ortaklık Parlâmento Ko
misyonu üyeliğine parti gruplarınca aday ola
rak seçilen Milletvekilli erinin adları okundu ve 
bilgiye sunulmakla seçilmiş sayıldıkları bildi
rildi. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

25 . 3 . 1965 Perşembe günü saat 15 te top-
fl anılmak üzere (saat 18.45) te birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkaınvekili Malatya 

Nurettin Oh Nurettin Ak yurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (2/760) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 920) 

SORULAR 

Yazılı soru i odacısı ile bir gardiyanın dövülmeleri sebebine 
Samsun Milletvekili Ali Fuat Alişan'ın, Çar- • dair yazılı soru önergesi, içişleri ve Adalet Ba 

samba îlçetsi Emniyet Karakolunda iki adliye kanlMarina gönderilmiştir. (7/699) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır, lütfen acele ediniz. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in 
19-2o Martta Yeni Çeltek madenindeki kazada 
ölenlerin ailelerine verilecek tazminatın geciktiği, 
madenin kapanması yüzünden işsiz kalanlara ya
bancı memleketlere gitme tercihi yapılması, ma
den ocaklarında çalışacakların önce özel bir eği
timden geçirilmeleri ve bu gibi kazaların olma
ması için gerekli tedbirlerin alınması konuların
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, gündem 
dışı söz istemişsiniz, buyurunuz. Ne hakkında? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yeni Çeltek 
olayları hakkında. 

BAŞKAN — Kısa olım-k üzere buyucunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 19 - 20 Mart ta
rihlerinde Yeni Çeltek madeninde ölen 69 işçi 
vatandaşın, bu elim hâdiseden hepinizin gerek 
basın yoliyle, gerekse radyo yoliyle haberiniz 
vardır. Bu vatandaşların ölümü münasebetiyle 
kendilerine, ailelerine veya akrabalarına öde
necek olan tazminatların ve ibilhaissa verilmesi 
icabeden ödenekler için de lâzımgelen muame
lenin geciktiği bize yapılan müracaatlardan an
laşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir mevzu, 
bu vatandaşlar, malûmunuz en fakir bölgelerde 
bulunan Karadeniz bölgesi tidendirler. Bilhassa 
Çarşamba, Lâdik ve Tonya ilçe! il er bu kazaya 

.BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. Müzakere için gerekli çoğunluğumuz 
mevcuttur. Müzakereye başlıyoruz. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 

mâruz kalmıştır. Üstelik madenin kapatıldığı 
ve bu kapatana münasebetiyle burada çalışan 
işçilerin işlerine son verildiği haberi bize gel
miştir. Halbuki yabancı 'memleketlere gönderil
miş olan işçilerle yapılmış olan anlaşmalarda 
nıaddei mahsusasma göre ikaza yeri işçilerine 
tercih hakkı verilmektedir. Eğer bu gibi bir 
hâdise mevcutsa, lütfetsin Sayın Hükümet, 
bunlara ecnebi memleketlere tercihan gönderil
me imkânını sağlasın. Bunu temin etmesini ri-
ıca ederim. 

İkincisi; Hükümet gerçi yerinde tetkik et
miş, birçok hâdiselere elkoymuş ve tedbirler 
almış olduğunu duymaktayız. Bendenizin bun
dan sonra vukubulacak hâdiselerde rica etmek 
istediğim husus su: Bu gibi maden ocaklarında, 
yüzlerce metre yeraltında, eğitimi yapılmadan, 
köyünden yeni gelmiş olan bir vatandaşın so
kulmaması ve bu gibi ocaklara sokulmadan ev
vel hususi bir eğitime tabi tutulması zarureti 
vardır. Aksı takdirde biz bu gibi hâdiselerin 
daima muhatabı olacağız. 

Bilhassa burada bulunan tahlisiyelerin de 
çok az olduğunu, tedbirsizliklerin de bulundu
ğunu, Hükümetten, kendi beyanlarından da he
pimiz duymuşuzdur. Badema bu gibi hâdise
lerle karşı karşıya gelmemek için Hükümetin 
daha esaslı tedbirler almasını ve bilhassa kapa
tılmış olan ocaklarda bulunan bu vatandaşların 
fini olarak derhal işlerine son verilerek, işsiz 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 
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bırakılmalarının önlenmesi bakımından gerekli 
tedbirleri almasını hasseten Hükümetten rica 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dolu olduğu için diğer arkadaşlarımın söz 
taleplerini karşılıyamıyacağım. Özür dilerim. 

2. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Ay
dın Milletvekili îsmet Sezgin'in; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşkilâtı ve iç hizmetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin diğer 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi, 

BAŞKAN — Bir sunuş var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gîindemde bulunan Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi Teşkilât kanunu teklifin"n 
biran evvel kanunlaşmasını teminen gündemde 
bulunan diğer bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmelini saygılarımla ar;-; ve 
teklif ederin.. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın ı 

îsmet Sezgin 
i 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı meseleyi gö- j 
rüşmüş ve gündemde bulunan işlere takdimen j 
görüşülmesini nmvafrk mütalâa etmiştir. An
cak takdimen görüşülme kararı kabul edildiği 
takdirde Siyasi partiler kanun tasarısından son
ra takdimen görüşülecek işler araşma alına
caktır. Önergeyi oylar1 niza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. Siyasi partiler kanun tasarısının gö
rüşülmesinden sonra mezkûr kanun tasarısı gö
rüşülecektir. 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını iv<uılnn,'J-
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince / •'- j 
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Knm's- '• 
yonuna bir üye seçimi. \ 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün

kü birleşimde bağımsız kontenjanından bu ko
misyona seçilecek üyeler arasında arkadaşları
mız gerekli çoğunluğu sağlıyamamıştı. Geçen-
ki birleşimde Sayın Nihat Berkkan 108, Sayın 
Fuat Ümit 97 oy almışlardı. Ancak bu arada 
bağımsız Muş Milletvekili Sait Mutlu da bu 
komisyona adaylığını koymuş bulunmaktadır. 
Demek ki, adaylar: Sayın Nihat Berkkan, Sa
yın Fuat Ümit ve Sayın Sait Mutlu adaylıkla
rını koymuş bulunmaktadırlar. Takdir Yüce 
Heyetinizin oyu ile tecelli edecektir. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Sayın Baş
kan, sepetler dolaştırılsa daha iyi olacaktır. 

BAŞKAN — Kürsüden yapmak mecburiye
tindeyiz. Efendim, kâğıtları dağıttık. Şimdi 
hangi seçim çevresinden oylamaya bağlıyacağı
mızı tesbit etmek üzere kur'a çekiyoruz. Bursa 
ili seçim çevresinden başlıyoruz. 

Adayları yeniden okuyorum: Saym Nihat 
Berkkan, Saym Fuat Ümit, Saym Sait Mutlu. 

Tasnif Heyeti için isim çekiyorum : 
Saym Abdülhak Kemal Yörük (Ankara) ? 

Buradalar. 
Saym Suphi Baykam (İstanbul)? Yoklar. 
Saym ihsan Önal (İçel)? Buradalar. 
Saym ibrahim Tekin (Adana) ? Yoklar. 
Saym Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) ? Yok

lar. 
Saym Nihad Kür^ad? Buradasınız. 
Efendim. Tasnif Heyeti Saym Abdülhak 

Kemal Yörük," ihsan Önal ve Nihad Kürşad ar-
kadaşlarımızdin müteşekkildir. 

Bursa ili stçim çevresinden başlıyarak oy
lamaya geçiyorum. 

(Oylar kullanıldı.) 

BAŞKAN — Medis Arasfrrma Komisyonu 
için oyunu kullanmıvAn arkadaşımız varsa lüt
fen acele etsinler. 

Oy kuUaunıyan arkadaşımız kaVlı mı? 
Ara-:1.îrrrm Komisyonu için oy kullanma iş

lemi bitmiştir. 

— 614 -
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (8. Sa
yısı : 456 (1) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Lütfen komisyon ve Hükümet mümessilleri ye
rini alsın. 

9 ncu madde üzerindek müzakereye devam 
ederken birleşim nihayete ermişti. 9 ncu mad
de üzerinde söz Sayın Ferda Güley'in. Buyu
runuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, 9 ncu madde Millî istihbarat Koordi
nasyon Kurulunun gerekli görülecek kurumlarda 
kendi görevleriyle ilgili istihbaratı istihsal için 
servisler kurması imkânını getirmektedir. Mil
lî İstihbarat Teşkilâtımızın ve bu koordinasyon 
kurulunun böyle bir ihtiyacı duyması tabiîdir. 
Bu ihtiyacı duyunca, bu ihtiyacı karşılamak için 
servisler kurması tabiîdir. Fakat bu servisle
rin bu Devlet kurumlarında kurulması gibi 
çok önemli bir kararı sadece bu Millî İstihba
rat Koordinasyon Kurulunun karara bağlaması 
ve tathik etmesi katiyen tecviz edilemez. Dün 
Sayın Kııea arkadaşımızın da işaret ettiği gibi 
buna imkân yoktur, ilgili Bakan bilmeden, 
hele ne sorumlu Başbakan bilgili olmadan, Mil
lî istihbarat Koordinasyon Kurulunun kendi
sinin karar vererek Devletin her hangi bir ku
rumunda böyle gizli servisler kurup çalışma
sı demokratik bir hayatta, bir Anayasa düze
ninde düşünülemez. 

Dün işaret edildiği gibi, ilgili bakan bilme
den o bakanlığa ait bir müesseseye millî em

niyet bir servis kurar, çalışsın bu düşünülebilir 
mi muhterem arkadaşlar? Hele Başbakan bilme
den? Bu katiyyen doğru olmaz. Binaenaleyh 
bir önerge verdim Saym Başkanlığa, Başba
kanın ve ilgili bakanın tasvibi unsurunu bu 
maddeye getirdim. 

Bütün bir Bakanlar Kurulunun tasvibi yo
lunda dün Saym Kırca arkadaşımızın ileri sür
dükleri fikri de bu maddenin esprisine uygun 
bulmamaktayım. Bakanlar Kuruluna getirerek 

(1) 456 S. Sayılı basmayazı 23 . 3 . 1965 ta
rihli 79 ncu Birleşimin tutanağı sonundadır. 

ÜLEN İŞLER 

her hangi bir yerde böyle bir kurulun çalış
tırılmasını da doğru bulmuyorum. Ama Başba
kan ve ilgili bakan mutlaka böyle bir servisin 
Devletin her hangi bir kurulu içinde kurula
rak kamu güvenliği yönünden, Devletin gü
venliği yönünden faaliyette bulunmasını im
kân dâhiline koymalı ve bu Başbakan ve ilgi
li bakan bilerek mümkün olmalıdır. Bu istikâ
mette verdiğim önergenin kabul buyurulması-
nı rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Sayın Nazmi özoğul, buyuru
nuz, 9 ncu madde üzerinde. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşlarım söz almasaydı bu mad
de için söz almak lüzumunu görmiyecektim. Mad
de yerindedir ve doğrudur. 3 ncü maddeyi ted
vin ederken millî istihbarat servisinin görev
leri kanunlaşmıştır. Bu maddeyi okursak bu 
maddede (kendi görevleri ile ilgili istihbaratı) 
diyoı-. Yani bâzı arkadaşların duyduğu endi-

. şelere lüzum yoktur. Bu millî güvenliğimizle 
ilgili, politika ile ilgili haiberleri toplamak için 
bu servisler kurulacaktır. Sonra yine geçen 
maddelerde Millî tjtıhbarat Müsteşarlığı Baş
bakana karşı sorumludur. 

Yine bu maddeyi tetkik edersek (gerekli gö
rülecek kurumlarda) diyor. Yani bâzı kurumlar
da ham istihbarat temin edilip yani her hangi 
bir kurum içinde mesele ihtilâlci sosyalistler 
veyahut komünistler fazla faaliyet gösterebi
lirler. Bunun ilk ham haberi alındıktan son
ra o kurumun içinde birkaç istihbarat memu
ru ile değil, servisle bunu meydana çıkarmak 
icabeder. Nitekim tarihimizde bunun misali var
dır. Hatırlarsınız, vatan haini Nâzım Hikmet'in 
mazide kurumlarımız içinde bir faaliyeti ol
muştur. Bu vatan haini komünist Nâzım Hik
metin faaliyetini ortaya çıkarabilmek için bir 
iki istihbaratçı, değil bir servisin orada çalışması 
iealbeder. Binaenaleyh, bir haber gelince mut
laka Başbakanın haberi olacaktır ve bir servis 
kurulacaktır ve bu kurulacak servisin tabiî 
üzerine, normal kurumlarda olduğu gibi, bir 
tabela asılacak değildir, gizli olarak vazifesi
ni yapacaktır ve yapılmaktadır ve yapılması 
da mutlaka millî menfaatlerimiz ve millî gü
venliğimiz bakımından lüzumludur. Bu ba-
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kundan maddenin aynen kabulü önemlidir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınçer, buyu
runuz. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben de Sayın Ferda Gülcy Beyin 
kanaatine aynen iştirak ediyorum. Burada 
(Başbakan ve ilgili bakanın) kaydiyle bu mad
denin kalması uygundur. Aksi takdirde diğer 
bakanlıkların haberi olmadan böyle ibir tesi
sin kurulması ne Anayasaya, ne de bu bakan
lık hukukuna riayet olmayıp tecavüzden iba
rettir. Sadece Başbakan ve ilgili bakanlıktan 
bahsedilmektedir. Dün de bu maddenin yeni
den tedvini için bir önerge vermiştim. Komis
yon kabul buyurduğu takdirde en uygun öner
genin bu olacağını arz ederim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Fethi Çe-
likbaş. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar, maddede istihsal edilmek is
tenilen netice bakımından, konuşan arkadaş
ların bir çelişmesi olmadı. Filhakika madde za
ruri bir ihtiyacı sağlamak maksadiyle sevk •edil
miştir. Fakat bu neticeyi istihsal etmek için 
konuyu Anayasa nizamımızın sistemi içerisin
de ele almak ve ona göre bir hükme bağlamak 
zarureti ortaya çıkar ve Anayasa sistemimiz 
Hükümetin müşterek mesuliyetinden hareket 
etmektedir ve bakanlıkların kendilerine taal
lûk eden işlerde de bakanın mesuliyetinden bah
setmektedir. Bu takdirde Sayın Ferda Güley 
ve Aydınçer arkadaşlarımızın ileri sürdükleri 
istikamette bir tadile ta!bi tutmakta zaruret 
vardır. Millî İstihbarat Koordinasyon Kuru
lunun gerekli gördüüğü kurumlarda malûmat 
toplamak maksadiyle kurulacak servisler Baş
bakan ve ilgili bakanın karariyle kurulmalıdır. 
Bunun dışındaki her hangi bir usul Anayasa 
nizamını külliyen ihlâl eder. Bakanlar Kuru
lu karariyle kurulmakta ise müessesenin hayati
yeti, sürati bakımından mahzur görürüm. Ni
hayet her bakanlık kendi mevzuuyla alakalı ko
nularda sorumluluk taşıdığı için, Başbakanla 
müşterek mesuliyetin bir numaralı kişisi bulun
duğundan, Başbakanın ve ilgili bakanın müşte
rek karariyle böyle servislerin kurulabilme
sini sağlamak, hem neticeyi süratle istihsal et
mek bakımından, hem de Anayasa nizamına hür-
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met eden bir hüküm koymak bakımından lüzum
ludur. 

Ben de bu mevzuuda arkadaşlarım gibi bir 
takrir vermiştim. Lütfen, kabul ederseniz, hem 
neticesinin süratle istihsaline, hem de Anayasa
nın bu hükmünün mahfuz kalmasına imkân sağ
lar kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgili, buyu

run. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhtertelm 

arkadaşlar, 9 ncu maddedeki «kurumlar» tâbiri
ni müphem görmekteyim. Kurumlar tâbiri umu
mi bir şeyi kapsar, meselâ Çocuk Esirgeme Ku
rumu, Kızılay v. s. gibi hususi müesseselere de 
şâmil .olabilir. Eğer bunlara da şâmil ise; de
mokratik bir nizam içerisinde hususi kurumların 
da böyle bir kayıt altında bulunması caiz olmaz. 
Binaenaleyh, eğer yalnız resmî kurumlara şâmil 
olacaksa, buraya «kuramlar» kelimesinden evvel 
bir (resmî) kelimesinin ilâvesi zaruridir. Bunun 
bu suretle tadili için bir önerge takdim ediyo
rum. Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, benim madde metninden anlıyabil-
diğim kadar bu kurulacak servislerin vazifesi 
doğrudan doğruya Millî İstihbarat Teşkilâtının 
ve onun dairelerinin, ezcümle Millî Emniyet 
Başkanlığının vazifeleri içine giren işlerle uğraş
mak değildir. Bu servislerin vazifesi maddede 
-sarahaten zikredildiği gibi, nezdinde kurulduk
ları Devlet dairesinin kendi görevleriyle ilgili 
istihbaratı toplamaktır. Ve kendi görevleriylo 
ilgili istihbaratı toplarken elbetteki Millî tsih-
barat~Teşkilâtiylc bir iş birliği yapması da der
piş edilmiştir. 

Bu itibarla Sayın Özoğul'un bahis buyurdu
ğu tarzdaki servisler bu servisler değildir. Sa
yın Özoğul'un bahsettiği tarzdaki servisler esa
sen Millî Emniyet Başkanlığınca daima ihtiyaç 
görüldüğü zaman tamamiyle gizli olarak kurula
bilir. Bu ydtki daha evvel kabul edilen madde
lerle esasen Millî istihbarat Teşkilâtına verilmiş
tir. Burada mevzuuhasolan şey Millî İstihbarat 
Teşkilâtının kendi dairelerinin doğrudan doğru
ya yetkisi içine giren konularda istihbarat yap
mak değil, bu servislerin nezdinde kuruldukları 
dairelerin kendi görevleriyle ilgili istühlbaratı 
toplamaktadır, yanılmıyorsam. 
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Şimdi hakikaten daha evvel bendenizin de 

burada söylediğim gibi biraz evvel Ferda Gü-
ley, Hilmi Aydmçer ve Fethi Oelikbaş arkadaş
larımızın da belirttikleri gibi, bu. servislerin bir 
idari makamın lüzum göstermesi üzerine kurul
ması Anayasamızın prensiplerine uymaz. Başba
kan ve ilgili bakanın bu husustaki rızasını ara
mak asgari şarttır. Daha evvel verdiğim takdir
de ben de, bu salâhiyetin Bakanlar Kuruluna 
verilmesini istiyordum. Fakat arkadaşlarımızın 
ikazları beni bu yönden uyarmıştır. Şimdi bu 
takririmi geri alıyorum. Fakat diğer arkadaşla
ra iltihak ederek «Başbakan ve ilgili bakanın 
alacakları bir kararla bu servislerin kurulmasını 
derpiş eden bir takrir veriyorum. 

Ayrıca, Sayın Bilgin'in hakkı var: Kurum
lardan bahsedilmesi m&selenin son derece geniş 
tutulmasına götürür. Bir İktisadi Devlet Teşek
külü içerisinde şu veya bu suç teşkil eden, Dev
letin emniyetine, Anayasanın temel prensipleri
ne aykırı faaliyet var ise, bu faaliyetleri ortaya 
çıkarmak için kurulacak servisler bu maddede 
derpiş edilen servisler değildir. Biraz ,evvel arz 
ettiğim gibi Millî istihbarat Teşkilâtı ve onun 
içindeki Millî Emniyet Başkanlığı bu servisleri 
tamamiyle gizli olarak ve her hanıgi bir balkanın 
rızasına lüzum olmaksızın daima kurabilirler. 
Fakat İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi gö
revleriyle ilgili olarak toplıyacakları Millî İstih
barat Teşkilâtını ilgilendirebilecek istihbarat 
yoktur. Eğer varsa bunlar esasen her bir bakan
lık, her bir kamu iktisadi teşekkülü, Hükümetle 
olan ilgilerini muayyen bir bakanlıkla yürüttü
ğüne göre, bu bakanlığın içerisinde kurulacak 
olan bu gibi servisler, bu bakanlığın kendileriy
le ilgili istihbaratı toplıyabilirler. 

Bu itibarla Saym Bilgin'e hak veriyorum. 
Burada «kurumlar» tâbiri yerine, «Devlet dai
releri» nin kullanılması daha yerinde olacaktır. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, 9 ncu 
madde üzerinde müzakerelerin yeterli göründü
ğüne dair bir önerge vardır. Ancak Komisyon 
henüz Ikonuşmamıştır. Müsaade ederseniz 'Komis
yona söz vereceğim, daha sonra sıradan bir me
busa son söz milletvekilinindir hükmüne göre 
söz vereceğim. Ve kifayeti daha sonra oylıya-
cağım. 

Buyurun Komisyon adına Saym Süreyya 
Koç. 
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GEOİOI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOO (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu maddenin iki noktasında itirazlar toplanmak
ladır. Birisi, kurumların (resmî) kelimesi ifade 
edilmek suretiyle geniş çapta bütün kurumları 
ve dernekleri ihtiva etmemesi hususudur. Her 
ne kadar 8 nci maddede daire ve bu mevzuyle 
ilgili kurumlar diye tasrih edilmekteyse de !bir 
resmî kelimesinin baştarafa. eklenmesinde biz de 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

İkinci husus ise, arkadaşlarımızın müştereken 
söylemiş oldukları Başbakan ve ilgili balkanın 
müştereken onaylarından geçmesi hususudur ki, 
Komisyon olarak buna da iştirak ediyoruz. Her 
ne kadar 8 nci maddede gerek MİT müsteşarı
nın, gerek İstihbarat Başkanının, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, Genelkurmay İstih
barat Başkanlığı gibi makamların temsilcileri, 
salâhiyet aldıkları makamlara izafeten hizmet 
görecekleri hakikat olmakla beraber, arkadaşla
rımızın gösterdikleri sebepler dolayısı ile bu iki 
hususta yapılan tadilleri kabul ediyoruz. Hür
metti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Millî İstihbarat hizmetlerinin gerek 
hu teşkilât içinde, gerekse dışında nasıl yapıldı
ğım veya yapılması icabettiğini koordine etmek, 
onlara direktif vermek üzere kurulması tasarıda 
derpiş edilen Koordinasyon Kurulu, haddi zatın
da ierai bir fonksiyonu olmaması gereken bir 
kurul olduğu 8 nci madde metniyle anlaşılması
na rağmen, 9 ncu maddede bu Kurula icrai bir 
hüviyet verilerek kendisinin MİT dışında istediği 
yerlerde servisler kurabileceği ve bu servisler 
vasıtasiylc kendisine gereken haber ve istihbara
tı istihsal edeceği şeklinde bir hüküm önümüze 
gelmiştir. Kaldı ki, bu yetmiyormuş gibi, Koor
dinasyon Kurulu denen bu Kurul kendisinin de 
koodinasyonu için, bu servisler vasıtasiyle 7 nci 
maddedeki talimata bir atıf yapmış bu ko
ordinasyon kurulu kendi işlerini de koor-
done etmesi için 7 nci maddedeki tali
mattan faydalanır denmiştir. Yani Koordi
nasyon Kurulu olmaktan çıkıyor, başka bir koor
dinasyon da 7 nci madde ile bunun tepesine di
kiliyor. 7 nci madde komisyona iade edilmişti, 
koordinasyondan bahseden bir madde değildir. 
7 nci madde sadece kadro ve o kadrodaki insan-
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larm yetkilerinden bahis idi. Arkadaşlar muhte
lif açılardan tekliflerde bulundular. Bu teklif
lerle birlikte maddeyi saym Komisyon geriye al
dı. Bugün belki tedvin edip sunacaklardır. Yani 
orada bir koordinasyon nüansı da yoktur. Koor
dinasyon 8 nci madde içinde vardır ve talimat 
8 net maddede vardır. O halde bu Koordinasyon 
Kurumu için yeni bir koordinasyon lazımsa 
8 nci maddedeki talimata atfetme!: gerekirken 
7 nci maddeye atfedilmesi de hatadır. Demek is
terim ki, hangi açıdan bakarsak bakalım doku
zuncu madde serapa vücuduna hiçbir hikmet gö
remediğim bir maddedir. 

Sadece temel görüşleri bildiren bir Koordinas
yon Kurumunun servislere ihtiyacı yoktur. Çün
kü bu kurulda istihbarat yapan bütün askerî ve 
sivil makamların ve bakanlıkların temsilcileri 
vardır. Yani bu temsilciler o ?izli servislerin şe
fi olan ve onların temsilcisi olan insanlardır. On
lar istenilen bütün istihbaratı istihsal ettikleri gi
bi bundan evvel kabul ettiğimiz 3, 4, 5, 6 nci 
maddelerde kendilerine yüklediğimiz vazifeler 
gereğince, gere1; kendi daireleri bakımından ha
berleri ve istihbaratı, gerekse 4 neü maddede ka
bul etiğimiz Millî Güvenlikle ilgili haberleri ve 
istihbaratı tabiatiyle getirecekler, kurulda ortaya 
dökeceklerdir. Ayrıca onun bünyesinde muhte
rem arkadaşlarımızın Anayasaya aykırı gördük
lerine iştirak c «'vorum. Ona rağmen tutup da bu 
kurulun yeni bir icrai fonksiyonu varmış gibi, 
müstakil servisler ihdasına kalkması, yani buna 
icrai bir mahiyet ve hüviyet verilmesi 8 nci mad
de ile de aykırıdır, Anayasa ile de aykırıdır, lü-
lüzumu da yoktur. 

Kendisine gereken malzemevi kendi bünyesin
de mevcut olan anasır kendiliğinden temin ede
ceğine göre, hariçten ayrıca bu malzemeyi temin 
edecek teşkilât kurmasına bu bakımdan lüzum 
yoktur. 

3, 4, 5, 6 nci maddelerde Devlet dairelerine 
birtakım vazifeler verdik, bu haberleri onlar top
layıp getireceklerdir. Eğer ihtiyaç bu 9 ncu mad
deyi icabettiriyorsa bu maddeye ne lüzum vardı? 
Onları hiç kabul etmeseydik. 

Devlet dairelerine bundan evvel dört madde
de vazife yükledik arkadaşlar. Bunlar kendi dai
releri bakımından olan istihbarat, Millî Güven
likle ilgili konulardaki istihbarat ve haberleri top
lamakla ve ilgili yerlere göndermekle mükellef-
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tir diye dün hükümler kabul ettik. Onlar var
ken bu fuzuli maddeye hiç lüzum yoktur. 

îcra organı Anayasaya rağmen bağlayıcı hü
kümleri bünyesine sokarak o organın yetkisi dı
şında, yetkiler taşıyan bâzı teşkilâtla rahatsız etme
ye hakkımız yoktur. Kaldı ki, her zaman söyle
rim, bu kanun tasarısı bu teşkilâtın gizliliğini 
saklamamak, ifşa etme1: için her maddede elinden 
gelen-gayreti sarf etmektedir. 

Arkadaşlar, bu 9 ncu maddedeki servis mese
lesi de yine mahremiyeti ifşa için bir sebeptir. 
Daimi perde aralık bırakılmak isteniyor. Bu teş
kilâtın içine nazarlar bu aralıktan sızabilir. Ha
yır arkadaşlar, bu teşkilâtın mücadele etmesi ge
reken bütün dünya gizli teşkilâtları hücre teşki-
lâtivle biri ötekini tanımıyan, üç kişiden başkası 
ötekini tanımıyan, bir teşkilâtla çalıştıkları hal
de, biz, «ben iste varım» gibilerden boşluk için
de orada, burada servisler ihdas edeceğiz, ben 
Millî Emniyetin adamıyım, ben MÎT in adamı
yım, ben istihbaratın adamıyım şeklinde hani 
sözde gizli... Açık bir- Bakanlık içinde bu gibi 
teşkilâtın gizli kalmasına imkân yoktur.% Çünkü 
mımurlar boş zamanlarında oturup birbirleriyle 
sohbet ederler. «Ahmet Bey ne iş yapıyor?» 
«Vallahi bilmiyorum. Birtakım adamlar odasına 
girip çıkıyor ama, ben geçende odasına girerken 
telefonla konuşuyordu, birden kapattı, filân.» 
Onun no olduğu ikinci gün anlaşılır. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, mahremi
yeti bu maddede ifşa eder. Kanunun tümü hak
kındaki konuşmamda da arz ettiğim gibi, nasıl 
ki, mensuplarını ortaya dökmek, mensupları vası-
tasiyle başkasiyle temas etmek bir hata ise 9 ncu 
maddede düşünülen servisleri kurup gerek da
hilî ve gerekse haricî dünya ile mahremiyeti if
şa edecek şekilde temaslara yol açmamız hatalı
dır. Böyle bir kanunu kompetan insanlar yapıp 
da nasıl getiriyorlar, hayret ediyorum. 

Demin arz ettiğim gibi iki tane koordinasyon 
da iç içe girmiştir. Hangisi hangisinin koordinas
yonu, bu madde hangisinin koordinasyonu anla
şılmıyor. Sekizinci maddedeki koordinasyonun da 
hikmeti vücudu kalmıyor. 

Arkadaşlar, biribiri i1,e çelişen böyle kanun
lar nasıl getirilir? Evet anlıyorum, bu teşkilât 
belki kanun metninde bile esrarlı hüviyet g'Js-
.l-ormek zımmınd.°dır. ama böyle kanun yapılmaz. 
Kanunların maddeleri Anayasaya uygun, bir-
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birini tamamlıyacak, çelişmiyeeek mahiyette 
tedvin edilmelidir. Şayet bunu tedvin eden ma
kamda kanun tedvini tekniğine vakıf insanlar 
yok idiyse, fikrî müdîrlerini diline, kafasına 
mahremiyet sinmiş bir iki kanuncuyu, bu işten 
anlıyan arkadaşları çağırırlardı. Bütün mak
sadımız şudur, şuna göre bir kanun yapın de
nilebilirdi. Bu denmemiştir. Onun için hangi 
madde karşınıza gelse ya topal, ya sağır ya ka
nun mantığınızı çimdikliyen birtakım arızalar 
önünüze dikilmektedir, işte 9 ncu maddede 'bu 
kanunun tümünde ve birçok maddelerinde 
görülen noktaları maalesaf huzurunuza getir
mişti:*. 

Buna rağmen arkadaşlarımızın bu meddeyi 
nasıl müdafaa ettiğine hayret ediyorum. 

Pe'k muhterem arkadaşlarım, dün Sayın Hil
mi Aydmçer arkadaşımız burada bir tâbir kul
landı, ço'k beğend'm. Başka bir madde için 
dedi ki, bu maddenin ifadesi başka, maksad: 
başka. Hah, kütün ıkanun için ben bunu benim
siyorum. Hakikaten muzmerler başka, ama me
tin o muzmerleri katiyen ifade etmiyor. Burada 
kullanılan kelimeler, biribiriyle çelişen madde
ler, bu maddenin asla esprisine uygun değildir. 
İfade başka, muzmer başka. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu maddede 
de talimat der, 8 nci maddede de talimat der, 
7 nci maddeye atfeder bu madde. 7 nci mad
dede ise talimat değil talimatlar var. Peki bu 
talimatlardan hangisini kasdediyor? Bir tek 
«talimat» kelimesi var, çoğul da değil bu 7 nci 
maddedoki kelime. 7 nci maddeyi açın, Komis
yona verdik, talimatlar der. Orada bir çok ta
limatlardan bahsedilir. İsmini filân zikretmez, 
«Lüzum gördüğü talimatları yapacak» der. 
Yapacak ama o talimatlardan hangisini bu 
madde kasdetnrştir? O da yoktur. Görüyorsu
nuz 'ki çok baştan savma bir maddedir. 

Hûlâoa muhterem arkadaşlarım; bu teşki
lât bize getirdiği tasarı ile kendi vücudunu ıs
lâh değil, ığlâk ve işkâl etmektedir. Bu 9 ncu 
madde de onlardan birinin delilidir. Bu itibar
la bir tfıkrir verdim. 9 ncu maddeye hiç lüzum 
yoktur, hikmeti vücudu yoktur. Bunun ilgası
nı, tayyını istedim. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde verilmiş 
bulunan yeterlik önergesini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

MlT 'kanun tasarısının 9 ncu maddesi üze
rindeki konuşmalaıın kifayetine karar verilme
sini arz ederim. Çorum 

İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

9 ncu madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. Aykırılığı iti
bariyle ve sıra ile. 

Yüksekk Başkanlığa 
9 ncu maddenin tasandan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Niğde 

Asım Eren 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin vuzuha kavuşma»: için ye

niden tedvini maksadiyie Komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Hilmi Ay dinç er 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin birinci cümlesinin aşağıda

ki s-Vükle tadilini arz ve teklif ederim. 
MİKK'ce gerekli görülecek korunmalarda 

kendi görevleriyle ilgili istihbaratın istihsali için 
Başbakan ve ilgili Bakanın karariyle servisler 
kurulur. Burudur 

Fethi Çelikbaş 

Yüksekk Başkanlığa 
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teıklif ederim. 

«Madde 9. — MİKK'nın tavsiyesi üzerine, 
Başbakanın ve ilgili Bakanın alacakları bir ka
rarla, gerekli görülen Devlet dairelerinde, kendi 
görevleriyle ilgili istihbaratı toplamak için 
servisler 'kurulmasına karar verilebilir. Eu 
corvislerin MİT ile işbirliği, 7 nci maddede ya
zılı talimatla düzenlenir.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril-

mecini arz ve teklif eylerim. 
Ordu 

Ferda Gül ey 
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Madde 9. — MİKK'ce gerekli görülecek ve 

Başbakan ve ilgili Bakan tarafından da tasvib-
edilecek kurumlarda kendi görevleri. ile ilgili 
istihbaratı istihsal için servisler Ucumla bilir. 
Bunların. MİT ile koordinasyonları 7 nei mad
dede yazılı gizli talimatta belirtilir. 

Yüksek Başk a iilığa 
9 neu maddeye (kurumlarda) kel im elsin den 

önce (resmî) kelimesinin ilâvesini arz ederim. 
Kırşehir 

Ahmet Bilgin 

BAŞKAN —• Teker tekker okutup oyunuza 
sunacağım. 

HİLMİ AYDIN'ÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan, ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN —. Sayın Ayıdınçer önergesini 
geri alıyor. 

(Asım Eren'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı. 
Sayın Asım Eren tarafından verilmiş, mad

denin tayyma dair olan önergeyi yeniden oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddenin tayyı kabul edilmekle metinden 
çıkarılmıştır. Bu vaziyette diğer önergelerin 
okunması ve onaylanması mümkün görüleme
mektedir. 10 neu maddeye geçiyoruz. Müsaa
de ederseniz metinden çıkarılmış olduğuna (yö
re bundan sonraki numaralar buna göre tesel
sül etsin. Okunacak 10 neu maddeye bundan 
böyle 9 neu madde numarası verilecektir. 

MİT mensuplarına tanınan hak ve yetkiler 
MADDE 9. — Genel zabıtaya tanınmış olan 

hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında, MİT mensupların
dan kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanacak 
talimatta belli edilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Gü
lay. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, 10 neu madde, 9 neu madde ola
rak MİT mensuplarına şimdiye kadar tanırımı 
yan, fakat tanınması zaruretine inandığım bir 
hakikati getirmektedir. Genel zabıtaya tanı-
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nan bâzı haklar vardır. Bu hakları hakikaten 
Millî İstihbarat Teşkilâtında görev verecek olan 
bâzı personelin görevleri gereği bunlara tanı
manın zaruretine inanıyorum. Dolayısiyle bu 
madde ile kanun şimdiye kadar mevcudokın bir 
boşluğu doldurmaktadır. 

Ancak böyle bir hak -yani nezaret altına 
alma yakalama falan - bâzı MİT mensuplarına 
talimatla tanınırken bu talimatın sadece MİT'çe 
hazırlanmış olmasını eksik görüyorum. MİT 
mensuplarına önemli bir hak vermektedir. Bu 
hak bir talimatla düzenlenecektir. Bu talima
tın sadece MİT'çe düzenlenmiş olmasını yeterli 
görmemekteyim. B;ir önerge vermiyeeeğim. 
Eğer Komisyon Sözcüsü veya Komisyonda bu
lunan teknik eleman bizi bu konuda tatmin 
ederlerse mesele kalmıyacaktır. 

Esas olarak 9 neu maddede getirilen bu 
müessese hakikaten Millî İstihbarat Teşkilâtı
nın büyük ihtiyacına karşılık olacaktır. 

Şimdi espiyonaj ve koııtr-espiyonaj ve yıkı
cı faaliyetler diye üç bölümde toplanan millî 
güvenlikle ilgili görevlerin biDhassa kontr-isp-
yonaj ve yıkıcı faaliyetler dalındaki görevler 
mutlaka genel zabıtanın elinde bulunan yetki
lerin, Millî İstihbarat Teşkilâtının bu görevleri 
yapan bâzı elemanlarına da bir hudut içinde 
tanımak lâzımdır. Aksi takdirde tam netice is
tihsal edilemiyeeektir, halbuki meselâ yaka
lama, meselâ nezaret altına alma yetkisine sa-
hibolmadığmdan dolayı bir koııtr-espiyonaj ça
lışmasında, bir yıkıcı faaliyet çalışmasında 
Millî İstihbarat Kurlunun elemanı çaresiz ka
lıyor ve tam netice istihsal etmekte iken bütün 
fedakârlıklar ve çalışmalar boşa gidiyor. Bi
naenaleyh böyle bir talimatla böyle bir boşlu
ğun doldurulmasını zaruri görüyorum ve mad
demin isabetine kaaaniiim. Ancak acaba bu 
talimat Başbakanın onayından geçse ve bu su
retle bâzı görevlilere tanınan hakların isabet 
derecesi böylece tarsin edilmiş olsa, tahkim 
edilmiş olsa daha demokratik ve bu kanunun 
esprisine daha uygun hareket edilmiş olmaz mı? 
Bu konu ile ilgili olarak sözcü arkadaşımdan 
veya teknisiyen daire başkanı arkadaşımızdan 
mütalâa rica ediyorum. Eğer tatmin edilirsem 
mesele yok, tatmin edilmezsem bu istikamette 
bir önerge takdim edeceğim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Asım Eren, buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bu maddenin hikmeti vücudu 
vardır. Bir vakıa arz edeceğim, bundan dola
yı destekliyorum. Fakat tamamlanması gere
ken bir nüans vardır, onu da arz edeceğim. 

Muhterem arşadaşlarım, Millî Emniyet Teş
kilâtında vaktiyle çılışan bir memurumuz ta-
kibettiği iki yabncı ajanın bir aralık hücumu
na uğramış, başına yediği bir tabanca kabza-
siyle yaralanmış, bir sene sonra bu başındaki 
darbenin arızası sonucu beyin kanaması tedri
cen inkişaf ederek kendisi malûl ve mefluç va
ziyete düşmüş. Fakat yaptığı bütün müracaat
lara rağmen, Türkiye'de de tedavisi mümkün 
olmadığı halde, kendisine bakılmamış, teşki
lât ilgilenmemiş, zabıta hizmetini bilfiil ifa et
tiğini belirttiği halde «dış teşkilâtta usul yok
tur, izin hizmetinizi lif a eden insanlar dışarıda 
tedavi edilemez»1 şeklinde ret cevabı almış ve 
bugün evinde ihtiyaç içinde inler bir vaziyette 
kalmıştır. 

Bunu bendenize anlatan Avukat Muhsin Do-
ra Beydir ki Baro Reisi Saim Dora Beyin bira
deridir. Denizciler caddesi, Börekçi Hanın be
şinci katında oturan Avukat Muhsin Dora Bey
dir. Teferruatını lütfen ondan alsınlar, öğren
sinler. 

Demek ki bu hizmet esnasında şu maddede 
verdiğimiz yetki ile, zabıtanın taşıdığı yetki 
ile silâh kullanacak, icabında tutukluluk yet
kisini kullanacak, takibettiği insanı tutuklu 
vaziyete sokacak, ama kendi hayatı bu arada 
tehlikeye girerse, harb malûllerine yaptığımız 
işleri malûl olmadan evvel (güzide memurları, 
birinci, ikinci sınıf memurları pekâlâ Londra'
da tedavi ettirirken) memleketin en kıymetli 
emniyet hizmetinde hayatını verircesine feda
kârlık yapıp da malûl kaldığı zaman yüzüne 
bakılmıyacak vaziyeti kabul edersek, - zabıt
lara geçsin diye arz ediyorum - burada bir 
cümle daha ilâvesi gerekir: (Bu yetkiyi kullan
dığı sırada malûl kalanlar veya bundan dolayı 
öldürülenler, görevleri sırasında ölümle karşı
laşanlar ve hayatlarına nihayet verilenler ken
dilerine veya dul ve yetimlerine, şu şekilde bu 
şekilde bir yardım yapılır, tedavi yapılır, ge
rekirse dış memleketlerde de tedavi ettirilir.) 
Şeklinde talimata mutlaka kayıtlar girmesi ve 
bugünkü feci durumun son bulması lâzımgelir 
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kanaatindeyim. Bu maddede zabıta yetkisin
den bahsettiği için memlekette Millî Emniyet 
Teşkilâtının yakın tarihinde geçen bu gibi fa
ciaların tekerrürüne engel olmak üzere sayın 
komisyona şimdi takdim edeceğim takriri ka
bul buyurmalarını bilhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu 10 ncu madde ile getirilmek istenen gayeyi 
kısmen arkadaşlarımız ifade etmiş oldular. Ha
kikaten şimdiye kadar MAH Teşkilâtı görür, 
işitir, fakat eliyle tutmak imkânlarını bulama
dığı için de çeşitli aksaklıklar olurdu. Nitekim 
bâzı olayların basma yanlış aksetmesi veya baş
ka istikamette netice alınmasının sebeplerinden 
bir tanesi de budur. Onun için bu hataları önle
mek maksadiyle bu madde getirilmiş bulunmak
tadır. 

Meselâ, huduttan içeri girmekte olan bir ca
susu yakalamak, o anda zabıta bulunmadığı 
için, onu takibeden ajanın yakalaması salâhiye
tini, hakkım bu kanun vermektedir. Yine her
hangi bir casusun bir istikamette yaptığı bir fa
aliyeti, meselâ bir vesikayı tam vereceği sırada 
polis araması gibi .bir garip durum karşısında 
kalmak ve dolayısiyle delillerin ortadan kaldı
rılması gibi bir durum hâsıl olabilir. Şimdi bu 
maddeyle bütün bunlar önlenmektedir. 

Arkadaşımız Ferda Güley bu maddeye Baş
bakanın salâhiyetini geçmesini arzu ettiler. As
lında bu maddenin icabettirdiği talimatı içişleri 
Bakanlığı ile MÎKK Başkanlığı karşılıklı olarak 
anlaşmak suretiyle yapacaklardır. Şu halde 
MÎKK Teşkilâtını temsil eden müsteşar veya bir 
arkadaşımız içişleri Bakanlığını temsil edecek 
bir arkadaşımızla karşıkarşıya gelecek, fakat 
salâhiyetleri âzami olmak üzere anlaşacaklar
dır. Eğer bu temsilci arkadaşların salâhiyetleri 
gerek içişleri Bakanlığı ve gerekse Başbakan 
tarafından temsil edilmesi zaruri görülüyorsa 
bizce bir mahzur yoktur. Ama zannediyorum ki; 
bu karşılıklı anlaşmayı sağlıyacak talimat Baş
bakanın onayına ihtiyaç göstermeden de, zaten 
Başbakan adına bir arkadaşı fikrini beyan ede
ceğine göre buna lüzum yoktur, fakat olmasın
da da bir mahzur görmüyoruz. 

Asım Eren arkadaşımızın ifade ettiği bu gi
bi hallerde yaralanma ve ölüm gibi hallerde 
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maaş bağlanması hususu aynı kanunun 21 nci 
maddesinde derpiş edilmiştir. Binaenaleyh, malî 
hükümler bahsinde ve 21 nci maddede derpiş 
edilen bu hususu ayrıca bu maddede tasrih edil
mesine lüzum görülmemektedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka ko

nuşmak istiyen? Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım; genel zabıtaya ta
nınmış hak ve yetkilerin bu kanunda yazılı va
zifeleri ifa sırasında MÎKK mensuplarından bâzı
larına da tanınması hakkındaki bu madde ilk 
nazarda, MÎKK Teşkilâtının hususiyetleri nazarı 
itibara alındığı takdirde, aleyhinde bulunmak 
kolay kolay mümkün olamamaktadır. Fakat bir 
hukuk devleti, bir hukuk rejimi içinde mesele
yi nazari olarak münakaşa ettiğimiz takdirde 
kanunlarla muayven şahıslara, genel zabıtaya 
tanınmış olan hak ve yetkilerin bir talimatla 
muayyen kişilere de tanınmasını, yine arz etti
ğim gibi, nazari olarak hukuk ölçüleri içinde 
kabul etmek mümkün olamaz. Şimdi Sayın Söz
cü arkadaşımız izah ettiler, fakat tereddütleri 
izale etmek kolay kolay mümkün olmuyor. 
Ama hizmetin icabı hakikaten aleyhte bulun
mak da pek mümkün olmuyor. Ne olacak? Eğer 
yapılacak talimatı - ki, sözcü arkadaşımızın ifa
desine göre Başbakanın dahi onayına ihtiyaç 
hissetmeden ikmal edilecek - eğer suiistimal edi
lirse ne olacaktır? Suiistimal edilip edilmediği 
nasıl kontrol edilecektir? Eğer ehliyetli kimse
ler intihabedilmemişse, bu yetki ehliyetli kimse
lere verilmemişse her hangi bir zan ve şüphe 
üzerine bir tevkif kararı veya bir yakalama mu
amelesi icra edildiği takdirde bunun sorumlula
rını murakabe etmek veya haklarında her hangi 
bir muamele yapmak nasıl mümkün olacaktır? 

Esasen meseleyi başka bir yönden ele aldığı
mız takdirde, bendenize öyle geliyor ki ; yetki
liler, bilhassa bu işte çalışanlar, vukufu olanlar. 
bunu izahta güçlük çekmiycceklerdir. Ama böy
le açık bir oturumda bunun misallerini zikret
mek ve sayın üyeleri ikna etmek kolay kolay dr 
mümkün olmıyacaktır. 

Bizim ayrıca bir takririmiz de vardı. Fakat 
güzide misafirlerimizin Meclisi şereflendirecek 
lerini bildiğimiz için bu takriri halen takdim et
memiş bulunuyoruz. Bu madde üzerinde arka 
daşlarımızm nazarı dikkatini celbetmek istiyo-
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ram. Açık bir celsede bunun nedenlerini izah 
etmek kolay kolay mümkün olmıyacaktır. 

Şimdi bendeniz Öğrenmek istiyorum : Bu . 
tesbit edilecek kimseler umumi zabıtaya tanı
nan hak ve yetkileri istimal ederken ölçüleri ne 
olacaktır? Bu ölçüyü muayyen sınırlar içine 
sokmak kolay kolay mümkün olmıyacaktır. Ama 
bir hukuk rejmi içinde yetkilerin, hakların mu
ayyen objektif kıstaslar içinde sınırlandırılmış 
olması icabeder. Bunun hizmetin tabiatı icabı 
kolay kolay yapılamıyacağmı kabul ediyorum. 
Ama esbabı mucibesinin hic olmazsa zabıtlara 
derccdilmesi bakımından, biraz evvel de ifade 
etmeye çalıştığım gibi, açık bir oturumda kolay 
kolay mümkün olmıyacağı kanaatindeyim. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Fhvın Eren. 
ASTM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, deminki maruzatımdan sonra sayın 
komisyonla temas ettim, 21 eletil, 23 ncü madde
de bir tazminat konmuştur. O tazminatı^îlâve 
ederek yurt içinde ve dışında icabedenlerin te
davisi de o madde gereğince ilâve edilecektir. 
Ondan dolayı şimdi o maddeye ilâve yapılması 
hakkındaki önergemi geri alıyorum. Komisyonun 
sözüne şüphesiz ki büyük güvenim vardır. 23 ncü 
m^ddo geldiği zaman, o ibare ilâve edilerek bu 
gibi fedakâr, kahraman Millî Emniyet mensup
larının yurt içinde ve yurt dışında her şekilde, 
parasına da bakılmaksızın tedavi ettirileceğine 
dair bir kaydın bu kanun metnine konulacağını 
kabul ettiler. Bundan dolayı ben de memnunum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu hususta, 9 ncu madde ile 
ilgili olarak verilmiş olan değişiklik önergeleri
ni okutuvorum. 

ŞEVKET ASBUZOCILU (Eskişehir) — S.",-
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız rica 
erlerim arkadaşlarımız daha evvel işaret buyur; 
şunlar. 

ŞEVKET ASBUZOfiLU (Eskişehir) -
"Vvrl'm. bu rmdle freninde konusm'^^'H't'm 
Daha önce verilmiş bir önerge vardır. Bir hu>u 
--,«, J«ic-T .->-.; R->k'-ınh#mc\ m ad d o ve ilâvr>"î «>">•<;• 
tivle maddenin tekemmül edeceği kanaatindey-
dim. 

Sonra, Kılıçoğlu arkadaşım da cok haklı bir 
mevzua temas ettiler. Burada hakikaten bunun 
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uzun uzadıya münakaşa edilmesi lâzımdır. Ama 
Etcm Kılıçoğlu arkadaşım takdir eder ki, bunu 
burada madde madde tadil etmek suretiyle şun
lardan teşekkül etsin, bu böyle olsun gibi bir 
açık oturuma varıpta madde metninde tedvin 
etmgk kaabil değildir. Onun için bunun üzerin
de durmasınlar arkadaşım. İçişleri Bakanlığı ile 
Millî Emniyet Teşkilâtından seçilecek kişiler bu 
hak ve yetkileri tesbit ederlerse biz onunla, yeti
neceğiz. Tatbikatta zararı görürlerse yine tat
bikatta bir şeyler düzeltilebilir. Yalnız bir nok
tada daha Kılıçoğlu arkadaşımla bir anlaşmaya 
varmak isterim. Der]iler ki, «Umumi zabıtaya ta
nınan halklar türlü kanunlarla tâyin ve tesbit 
edilmiştir. Şimdi biz burada naııl bir talimatla 
verebiliriz?» Maddenin mefhumu muhalifi ev
velâ biz bunlara bu kanunun 10 ncu madde üvle 
bu hakkı tanımış oluyoruz ama kimlere verilebile
ceğini bu heyet tesbit edecektir. Onun için bence 
burada anlaşılmıyan bir cihet yoktur. Bunu bu
rada bu suretle daha fazla açıklamaya -meydan 
vermeden tesbit edersek maddenin iyi tedvin 
edilmiş olacağına kaaniim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu 'maddenin 2 nci satırındaki «hazırlana

cak» ve «talimatta» kelimelerinin araşma «Baş
bakan tarafından on avla nacak» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Madde 9. — Genel zabıtaya tanınmış hak ve 

yetkilerin bu kanunda vazıh görevlerin yerine 
getirilmesi sırasında MÎT mensuplarından kim
lere tanınacağı Bakanlar Kurulunca hasırlana
cak talimatta belli edilir. Trabzon 

Zeki Yağmurdorcli 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın sözcünün izahı muvacshesindc 9 ncu 

maddenin Hükümet teklifindeki 8 nci madde sek
linde kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Gülay 
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Yüksek Başkanlığa 

MİT Kanun tasarısının 9 ncu maddesine 
«İçişleri Bakanlığı ile» ibaresinin ilâvesi ile aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

, Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Madde 9. — Genel zabıtaya tanınmış olan hak 
ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin yeri
ne getirilmesi sırasında, MİT mensuplarından 
kimlere tanınacağı, İçişleri Bakanlığı ile MİT ce 
birlikte hazırlanacak talimatta belli edilir.» 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım: 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA KOÇ 

(Balıkesir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley önergeleri
ni geri alıyorlar. 

(Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli'nin 
önergesi tekrar okundu. ) 

B ASK AN — Komisvon?.. 
KOMHYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA KOÇ 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA KOÇ 

(Balıkesir) — İçişleri Bakanlığı kelimesini ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız önerge bütünü ile oya 
sunulacaktır. 

Sayın Coşkun Kırca, «Başbakanın onayı 
ile tekemmül eder» ibaresinin ilâvesini istemiş 
ve Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. 

Bu önerge daha değişik bir mâna taşımak
tadır. 
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ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 

Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önerge Asbuzoğlu'nun talebi 

üzerine geriverilmiştir. 
Maddeyi Sayın Coşkun Kırca tarafından ve

rilmiş bulunan değişiklik önergesi muvacehesin
de yeniden düzenlenmiş şekli ile okutuyorum : 
MtT mensuplarına tanınan hak ve yetkiler 

MADDE 9. — Genel zabıtaya tanınmış olan 
hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında, MİT mensupların
dan kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanacak 
ve Başbakan tarafından onaylanacak talimatta 
belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu okumuş bulundu
ğum şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 

' Personel işleri 
MADDE 10. — MİT'in personeli : 
a) MİT'in kadrosuna dâhil memur ve hiz

metlilerden ; 
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrosunda gö

revli subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve er
lerden, MİT'in inhası ve ilgili bakanlığın uygun 
görmesiyle; 

e) Teşkilât tarafından özel görevler için 
kadrosuz olarak geçici mahiyette çalıştırılacak
lardan ; 

Meydana gelir. 
Bu personelin sicil amirliği MİT'çe yapılır. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından alı

nan personelin bu görevlerde geçen hizmet
leri bir defa için kıta ve sicil yeri sayılır. Bu 
personelin bölge değişimleri ihtisas ve ihtiyaca 
göre teşkilât içerisinde MİT'çe yapılır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından 
MİT'e verilecek personelin her türlü istihkak
ları mevcut hükümler dairesinde kendi bütçele
rinden ödenir. 

BAŞKAN — .1.0 ncu madde üzerinde 
istiyeııleri. Ferda Güley, buyurun. 

soz 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, 10 ncu madde1 Millî İstihbarat Teşki
lâtında çalışacakların üç kaynağım tanzim et
mekte ve en mühimi bunlardan Türk Silâhlı 
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Kuvvetlerinden gelenler için kıta hizmeti hak
kını tiaunın'makftıadır. İBu ımadde ille de şimdiye 
kadar mevcudolan ve ıstırabı çekilen bir ihti
yaç, Ik'aıiış'üliaınıtnıştıtr. Gerfçdkiten Tlüınk Silahlı 
Kuv vet'leriındem. buı ibiüyıüik ve ısiom derecede önem
li-ıgö reyi'eli olaın ımillî müefsıselsemize 'gelelilerini 
'kuta (hizmetini de yapmış' »ayıltmaları, thiiç değil r 
ise bu maddede okluğu ıgilbii, Ibli'r defaya ımıahsuıs 
kıta (hizmeti yapmış 'saiyıilımıaıları zarurettir. 
Bumu ıgetiriyior. Anicalk, (böyle eluıniea (bendeniz 
mıeiselâ bir hinlbaışıyı e!l!e lailıyiorUım. Yemi bir 
binbaşı millî istihbarat teşkilâtı kadrosuna Türk 
Silâhlı, Kuvvetileriimdem aftamdıığı takdimde altı 
sene ıbinıbaışiîlılkıtiaı ıgeiçeceik. Reisle ihtiyaç olını-
yaeaik, çünlkü, kıta. ısaıydaeak!, Yaırbay olaealk. 
üıç isen e de yıaiıtbaıylnk lyatpacaik. Yaıîbay sicile1. 
talhi "olmadığımdan, 'allibay 'Oİlacalk. Altı senelik 
albaylığın dört senesini' de rahat rahat ıgeeire-
bile'celk, General olabilmesi .içim, ilki ısene kıtaya/ 
gitmesi gerekecek, bin suretle: 13 'sene' Miılllî İs-
tihbaıralt teşkilâtlının! kadroısın içimde kıtaya. 
gitmeye mecbursun diye rahatsız edilmeden Na
zif e görebilecek ve ihtfeaıs sahibi ollmıaiklaı ka 1 -
nnlyaloak, ihtısaısıııı 'da deılimileştineeektit1. Böyle 
•olduğuma .göre, böyle mıütielhalslsıis miilî igüıv en
lik hizmeti e rliinde, Miilllî İstihbarat ihizmjeitlepiın-
•de 'bunca. ea!lıışa.rak türlü. tecrübe: ıkıaızıanimtıış oliaın 
bu, 'Silâhlı Kuvvetler mıenlsubununı kıta; îhizimeti-
.ne döinmek mecburiyeti: günü igeiinıeie kıtalarda 
'iisıtühbar'aıt ile ilgili vazifeye ıgetirillmesi, eğer 
kadro varisa. Ibu c'inıs vazifelere geltiıtil meşindin 
ter'eilh. e'diimesi, bu 'kaanunldia önlgörülımeii kii, 
•tatbikatçı böyle yıl 1 arını Millî fetiıhjb'ar;at Teşki
lâtı içinde gelçiıi'imiş, isıtibbaınaıt 'hizmetlerimde 
hüıyiii'k uhuısaislıaı- eillde etmiş: okun VSiHâlhlı Kuvvet
ler mensubunu hemen doğrudan doğruya la
lettayin bir astsubay gibi, lalettayin bir kıta 
hizmetline .alfamı iasm. Genellkuııinnaıy'i'm (meselâ 
İîstühb'aınat Başkam ılığı va>r, ıvaıisa; buı hizmieitlerdıe 
teemü'be görımlüşü 'oralyaı aıtasıın, omun 'gibi istin. -
.barat hizmetlerine ialtaısiıiı, omu tendin ettsin. Eğer 
yoksa bu kadrolar dolmuşsa bizzarure istediği 
her hangi bir kıtaya atanması 'mümkün olsun, 

Mademki !bıı kanunda. Millî İstihbarat Teş-
kilâtıımdakl ihizımeti bir .defaya ınıalh'suıs, olmak 
illere kıita hizmeti iSialyaıoağnz 've isayi'Unnalsı :1 azim
di r, bunun bir tabiî zaruret olarak, bu kanuna 
'böyle bir istikâmet verici işaretin igeıtlrillmefsin-
de •taıtıbikaltıçıya, ive mııüteıbalsısıs istilhbaıialtcıya 
yardımcı olmak ve dolayısiyle Devlet hizmetle-
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nine yaıldi'Hiicı :olJjıınaık baikııımiMKİıan Iberı. fayda 
11ı ülalhaıza etımeikteıyim. 

Buından dolayi/diır Ikii, .bir öıiıeılge taikldiim edi
yorum; ve «'teışlkilât dıçıerisikiıd'o MÎT'ce yaıpi'lur» 
diye biten sondan ikinci fıkranın sonuna 
«'THÜrlk Silâhlı Kuvıyeftıleıriindeıkd anılî göreve dö
nüşte hu .peıtsonelihı Askerî lislt'ilhibaınaitıkı ilgili 
görevlerde üsitiıhıdajnıı ter'c'iHı edilir». cülmiktsdrıin 
iılıâvesimi 'iis'ti-r'haırı. eidryor'uım. 

BAŞKAN — Kay m İsnwıiil Haikikı YkÜankıoğlu, 
İISMAİL HAKKI YIIJANIJI10(TLU (Kasta. 

nnonıiı) — Mufrıtenem. aıitalaşku*, Millî Teşkilât, 
teşkilâtının ehemmiyeti hepimizce malûm ve mü-
.siellkmı, Simidi ibuıraldaı 11 nci nuaıdidleınaıtı. (<ü) fıık-
rasmda Millî İstihbaratta istihdam edilmek, hiz
met «'ördürülmek üzere Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kadrolarından personel almıyor. Bu alman perso
neli, şıaıhısı ıMıilIî İstilh'baıra.t işiteninde yetiştiri
yoruz. Bu hizmete giırnueık içki/, bu Ihizlmete: haL 

zırlık iyin her hangi bir ihtisas okulu yoktur. 
Anıcalk bu personel >o teışıklilâtm içinıe .girdiği 
zaıımım uzun yıillaır emıe'k veıımieık suretiyle ye
tişecek, 'öğrenıeıceik, ikeınıdiisinden Ihîızmıet bckle-
'iıeaı İhale geıfeceıktir. 

Muhterem arkadaşlarım bu kolay bir iş değil
dir. Millî güvenlikle, ilgili bütün memleket me
selelerinde muzır cereyanların, yıkıcı hareket
lerin teshili, öğrenilmesi, kavranılması uzun 
seneler isteyen ve büyük emeğe ihtiyaç hisseden 
bir meseledir. 

Şimdi böyle bir personel yetiştikten «onra, 
burada deniyor ki, (Bu görevlerde gecen hiz
metleri, bir defa iyin kıta ve sicil yeri sayılır.) 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vazifesi, topyekûn 
milletin güvenliğini i<; ve dış düşmanlara karşı 
muhafazasını sağlamaktır. Millî istihbaratta 
gecen hizmetler de kıtada gecen hizmetler ka
dar mühimdir, zaruridir. Şimdi ayrıca her 
personel her şahıs bu millî istihbarat hizmetin
de muvaffak olamaz. Çünki bu aşk istiyen, he
ves istiyen ve üstelik kabiliyet dstiyen bir 
meseledir. Herkes bunu yapamaz. 

Şimdi böyle bir personeli buldu, bu teş
kilât yetiştirdi, sonra kıta geldi, haydi terfi 
edemiyecek, kıtaya vereceğiz. Kıtada muhak
kak ki, birtakım bilgilerini, tecrübelerini unu
tacaktır. Tekrar bu teşkilâta döndüğünde yeni
den yetişmek için zaman lâzımdır. Şimdi bir 
sııbavın Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki hizme-
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tiylo buradaki hizmeti arasında kutsiyet, ehem
miyet bakımından fark yoktur. Kıtada harb sa
natını öğrenecektir, sevk ve idare öğrenecektir. 
Burada memleketi korumak için en hayati 
meselelerde hizmet görecek ve hattâ hayatını 
tehlikeye atacaktır. Böyle yetişmiş bir elema
nın sicil için kıtaya gönderilmesi katiyen doğru 
değidir ve bu teşkilâtı, eleman bakımından sı
kıntı içerisinde bırakır. Bu bakımdan bende
niz bir önerge verdim. Silâhlı Kuvvetlere men
sup personelin Millî İstihbarat Teşkilâtına ve
rilmesi, üst hizmete dair kıta ite ilişiğinin ke
silmesini belki Türk Silâhlı Kuvvetleri uygun 
görmiyebilir. Ama ben diyorum ki, personelin 
bu görevlerde geçen hizmetleri bir defa yerine 
üç defa için - olsun. Uzun zaman genç bir subay 
alındığında hiç olmazsa binbaşı, yarbay olun
caya kadar bu hizmetlerde çalışabilsin. Zaten 
bu hizmetleri yapabilmek için binini* türlü sı
kıntıya katlanacak, icabında aç susuz kalacak. 
Bu bakımdan gene elemanlara ihtiyaç vardır. 
(ienç yaşlarda küçük yaşta alman bir subayın 
bu dinamik çağında iyi bir şekilde hizmet ya
pabilmesini temin için (üç defa için kıta ve 
sicil yeri sayılır) şeklinde bir değiştirge öner
gesini Sayın Başkanlığa vermiş bulunmakta
yım. önergem lehinde oy kullanmanızı arz ve 
'istirham ederim. 

Saygılarımla. 

ASIM KKUN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, tümü hakkında konuşurken ev
velki gün arz ettiğim, noktalardan birisi de bu 
kanun tasarısında, gelen ve bu teşkilâtta çalış
tırılacak Silâhlı Kuvvetlerden gelme persone
lin - tabiî subay Ve astsubaylar maksuttur - yal
nız bir defa bu hizmetteki geçen müddetlerinin 
kıta hizmeti ve sicil yeri olarak kabul edilmesi 
kaydı idi. Bunun uygun olmadığını evvelki 
gün gerekçeyle ar/ etmiştim. Çünkü bu bir ih
tisas meselesidir. Bu ihtisas her dakika kendi
sinin mücadele etmek mecburiyetinle bulun
duğu kendi varlığı dışındaki ve kendine benzer 
iç ve /dış gizili teşkilât adamlarının seviyesin
de bir ihtisasa malik olması asgari kanaatimiz 
olmak lâzımgelirdi. Halbuki orduya iade edile
rek kanunlar gereğince terfi için şu kadar 
müddetle kıta'da 'kakması şu kadar, 
müddet sicil alması, ondan sonra ancak iade 
edilmesi gibi kayda bağlanırsa tam olgunlaşa-
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cağı bir sırada, 'daha pişmeden tencereyi ocak
tan indirmek, ham ham sofraya arz etmekle, 
tabiatiyle karşıdaki teşkilât için, böyle iyi ol
gunlaşmamış ajanları iyi olgunlaşmamış 
personel iyi av olur. Ne bürodaki hizmet
leri yapabilir, ne de mücadeta alanlarına 
çıktığı zaman cesaretle mücadele edebilir. 
Muhakkak ki, kendisinin mücadele 'ettiği di
ğer ajanların her dakika avı olabilir. 

Bu şekilde tehlikeye sokacak kayıtları, «efen
dim terfi tasarısı böyle istiyor, ne yapalım 
diyerek koymak hakikaten tuhaftır ve gülünç
tür. İnsan bir kanun yaparken bilhassa böyl'e 
bir kanun yaparken, yalnız bir maksada hizmet 
etmeli, bu kanunun istediği tipi yaratmalıdır. 
Yoksa eğer ordunun subay ihtiyacı varsa 
hiç subay koymayın bu teşkilâta. Yok, subay 
buraya gelecekse olgulaşmcaya kadar ve olgun
laştığı zaman da kendisinden fayda istihsal edi
linceye kadar, bu çiçeğin şekerini bu arı alın
caya kadar, orada çalışması lâzım. 

Bundan dolayıdır ki, arkadaşlar, bendeniz, 
evvelki maruzatıma dayanarak bir tadil 
Önergesi vermiştim o tadil önergesinde de
dim ki, «en az 3 rütbeye terfi için ge
çecek kıta hizmeti ve sicil yeri olarak bu 
hizmetteki müddetleri kabul edilir, burada si
cil alır. Ancak yeni terfi kanunlarına göre ordu 
da iyi sicil alamıyanların burada da bu hak
ları mahfuz kalmaz.» 

Bugün muhterem komisyondan bir üye ile 
temas ettim. Benimle birlikte Sayın Van Mil
letvekili Şükrü Kösereisoğlu Bey de önergede 
vâzıülimzadır ve bendenizin muvafakatimle 
kendileri temas buyurdular. Nihayet sayın ko
misyon iki rütbeye muvafakat etmiştir. Sayın 
komisyonun noktai nazarı, biz yüzbaşıdan yu
karısını istiyoruz, yani binbaşılıkta ve yarbay
lıkta - astsubaylıkta da her halde başçavuşluk
ta olmak gerekir zannediyorum - bu rütbeler
de istihdam ediniz demişler. 

Bu rütbenin hesapları şöyledir : Binbaşılık 
müddeti altı yıldır. Ordu Sieil Yönetmeliği ve 
Terfi kanunları gereğince daima terfic yarıyan 
sicil son senede verilir ve kıta hizmetinin son 
altı ayı içinde verilir. 13 ayı bitirmiyen bir 
subaya altı ayda, beş ayda kıta hizmetinde sicil 
verilemez. Şü halde yüzbaşının hizmetinin son 
günlerinde alacağı sicille binbaşı olurken bu 
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hizmete lâyik olanlar aktarılacak demektir. Bin
başılıkta altı sene kalacak, yarbaylıkta da 
3 senede eder 9 sene. Binaenaleyh muhtedem 

arkadaşlarım, 9 senenin sonunda albaylığa ter
fi eder etmez orduya iadesi mümkün. Veyahut, 
çok daha iyi olarak albaylığın kıta hizmeti son 
üçte bir hizmeti olduğu için altı yıllık albaylık 
müddetinin dört yılını yani üçte ikisi de kıta 
hizmetinde geçirtebilir. Geçirtmek, geçirtmemek 
kendilerine muhavveldir. Geçirtilirse hizmeti 
13 yıl, geçirtilmezse 9 yıl - yüzbaşılığın bir 
iki ayı dâhil - asgeri 9 yıl iki ay, o hizmette 
kalmasında zaruret vardır. Bunun 3 - 4 senesi 
ancak o hüviyete intibak eder, 4 - 5 senesinde 
de olgun bir Türk kahramanı olarak dışarıda ve 
içeride her işi yapabilir. 

Bundan dolayı muhterem arkadaşlarım, ge
çici komisyonun getirdiği yalnız bir nokta için 
lâfı katiyen doğru değildir, kendini bu havaya 
sindirinceye kadar kıta hizmeti gelir, haydi bu
yur orduya derler. Orduya girdikten sonra bu 
hizmette öğrendiği her şeyi unutur, tekrar ora
ya iade edilince ham halat bir vaziyette gelir. 
Düşman ajanlarına av olsun diye mi alıyoruz 
bunları kadromuza? Katiyen doğru değildir. 

Maslahatın icabı ne ise bu kanun metni onu 
mutlaka yerine getirmeli. Bundan dolayı ben
deniz, mutabakatları dolayısiyle evvelce teklif 
otti^rn 3 rütbe yorine 2 rütbeye indiriyorum. 
Muvakatları da olduğuna göre, lütfen okundu
ğu zaman kabul buyurulmasmı ve ona göre bu 
maksadın teminini muhterem arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Na^mi Özoğul. 
NAZMİ ÖZ03UL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, halen Askerî Personel Kanunu ko
misyonda görüşülmektedir. Binaenaleyh, or
duya aîdolan bütün terfilerin sicil durumları 
jOpriş olarak Erkânı Harbiyei Umumiye PJya-
sAtince ve Şûraca teknik olarak incelenmiş, Hü-
k i r ^ t o e bu kanun getirilmiştir. Şimdi biz yeni 
bir kanun çıkarıyoruz. Böyle fer'i kanunlara 
münferit caddeler soktuğumuz takdirde esas 
Personel Kanunundaki anaperensipler, anaesas-
lar zedelenebilir. Bu bakımdan Muhterem Fer
da Giiley arkadaşımız ile Asım Eren arkadaşı
mız bu komisyona teşrif ederler ve bu komis
yonda ilgili maddeler görüşülürken burada 
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prensipler üzerinde münakaşa ederek oraya 
konulması teklif ederlerse daha faydalı olur. 
Aksi halde oradaki prensipleri zedelemiş oluruz. 
Bu bakımdan muhterem arkadaşımızın bu ver
dikleri önergeleri geri alırlar ve orada bu öner
geleri savunurlarsa daha faydalı olacağı kana
atindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Sürey
ya Koç. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu maddede görüldüğü üzere Millî İstihbarat 
Teşkilâtının personel kaynaklarından en mühi
mini veya mü-rim bir kısmını ordu personeli 
teşkil eder. Çünkü, Millî İstihbarat Teşkilâtı
nın yaptığı hizmetlerin bir kısmı hattâ mühim
ce bir kısmı Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilgili
dir. bir. 

İkincisi; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin -bünyesi 
icabı memleketimizin tarihî ve ieonolitik durumu 
dolavısivle Türk subaylarının istihbarata aldık
ları terbiye ve eğitim dolayısiyle en yakın olma
ları bu ise elverişlidir, iki. 

M"M°Tpm arkadaşlarım, bütün bunlara rağ
men Millî İstihbarat Teşkilâtı bir gaye olmaktan 
dnM cok bir millî güvenlik vasıtasıdır. Su hal do 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel statüsünü 
Millî istihbarat Teşkilâtı gibi bir teşkilâtın men
faati veva istekleri uğruna o statüyü bozmaya 
hakkımız olmaması lâzımdır. Bu bir. 

ikincisi muhterem arkadaşlarım, arkadaşları
mın endişe ettikleri gibi durum o kadar korkunç 
ve elîm değildir. 

Ferda Güley arkadaşım ifade ettiler. Hakikaten 
4273 savılı Kanuna göre kıta subaylarının o rüt
bedeki hizmetlerinin 1/3 nisbetinde kıtada va
zife görmeleri zaruridir. Diğer subaylara zaten 
bu mecburiyet tahmil edilme! etedir. Kıta subay
larının 1/3 hizmeti esasen bu hizmetlere alınan 
kimselerin binbaşı veya daha yüksek rütbedeki 
arkadaşlar olmaları ve görev yaptığımız hesapla
rına göre Millî Emniyet hizmetlerinde veya Millî 
İstihbarat Teşkilâtında çalışacak arkadaşların as
gari 8, âzami oniki sene gibi uzun bir müddet 
devamlı olarak çalışma imkânları mevcuttur. 

Şu halde 8 - 12 sene hizmet görme imkânları
nı daha fazla uzaklaştırmak ve bâzı arkadaşları
mızın ifade ettiği gibi, kıta ile irtibatını kesmek 
suretiyle hakikaten millî istihbaratta büyük bir 
faktör olan disiplini ve ordunun ruhunu ve daha 
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doğrusu bir ayağını ordudan kesmek demek, aşa
ğı-yukarı bu teşkilâtın ordudaki personel kay
nağını da aynı zamanda kısması demektir. Çün
kü bir subay ordudan alındıktan sonra bir daha 
oraya dönmiyecek şekilde Millî İstihbarat Teşki
lâtı onu kullanmaya devam ederse, zannediyo
rum ki, bu orduda bu istikamette gönül rızasiy-
le bu yolda bulunma fırsatını vermez. Diğer bir 
hususu da arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir özellik de 
şudur : Bir arkadaşımız 8 ilâ 11 seneden sonra 
eğer hakikaten - arkadaşlarımızın teklif kabul 
edildiği takdirde - daha da uzun müddet kalması 
icabediyorso, bu sefer onlar aynı rütbede kalmı-
yacaklar, tabiî olarak sırasiyle terfi edeceklerdir. 
Terfi ettikleri takdirde Millî İstihbarat Teşkilâ
tında onların rütbeleriyle uygun kadronun bu
lunması işi de karşımıza çıkacak ve dolayısiyle 
bu teşkilât da onlara rütbeleriyle uygun şekilde 
vazife vermek imkânları bulamıyacaktır. Şu hal
de muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımı
zın endişelerine hiç mahal yoktur. Uzun müddet 
çalışma imkânları elde edilmektedir. 

Şu hususu da dikkatinize arz edeyim: Ordu
da bir gelenek halindedir, Millî İstihbarat Teşki
lâtında çalışan arkadaşlarımız Ferda Güley arka
daşımızın temenni ettiği şekilde bir gelenek halin
de daima orduda aynı vazifelere muvazi olarak 
hizmet görürler. Şu halde Millî İstihbarat Teşki
lâtında çalışmış olan arkadaşlarımız ordu içinde 
bu işe muvazi istihbarat servislerinde vazife gör
mekte ve bunlar yine Millî İstihbarat Teşkilâtına 
gelecekse aynı işi devam ettirmektedirler. Aşağı 
yukarı ibr yer değiştirme şeklinde tevali etmekte
dir. Bu bakımdan hiçbir endişeye lüzum olma
dığını ve maddenin olduğu gibi bırakılmasının 
zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Koç bir dakika
nızı rica edeceğim. Sayın Kılıçoğlu yerinden so
ru soracaklar. 

I. ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Silâh
lı Kuvvetlerimizde MİT'te vazife alanların tah
minî sayısını söylemek mümkün olur mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Devamla) — Olmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin, buyurun. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben bu MİT Teşkilâtının bu 
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şekilde gelişinin esasen aleyhinde olduğumu ko
nuştum, sonunda da konuşacağım. Fakat 11 nci 
madde daha çok beni konuşturmaya sevk etmiştir. 

Şimdi soruyorum. Niçin Silâhlı Kuvvetlerden 
MÎT Teşkilâtına verilenler ordu ile ilgilerini kes
mezler? Eskiden beri bir geleneğe kapılmışlar, 
yine aynı maddeyi getirmişlerdir. 

Silâhlı Kuvvetlerin içinde yetişen yani askerî 
istihbaratı sağlıyacak insanlar bunu çeşitli şekil
lerde yapabilirler. Birisi ataşemiliterler ile dış 
istihbarat yapmak mümkündür. Bu her zaman 
için yapılmaktadır. 

ikincisi, iç istihbaratı yani stratejik istihba
rat kursunu bitiren insanlardan ordu kendi 
.bünyesi içinde ve dışında .savaş istihbaratı vo 
stratejik istihbarat yapmaktadır. Ne kalıyor? 
MÎT in içerisinde askerî istihbarat yapmak. Bu
nun için de ordudan buraya geçmek istiyenler, 
bu hususta yetişmiş olanları MÎT in kadrosuna 
alınırlar ve ordu isltihbaraıtlarmı keserler. Bun
ların artık kıtaya çıkması tekrar gidip gelmesi 
movzuubahsolamıyacağı gibi, bir ihtisas .elemanı 
olarak da sonuna kadar çalışırlar. 

Arkadaşlar, uzunca zaman istihbarat teşkilâ
tında, yani MÎT de çalışan bir suıbay kıtaya git
tiği zaman birçok mevzularla bulaştığı için ar
tık askerî vasıflarını kaybeder. O yeniden eski 
askerliğini iade edemez. Ne dışarda çalışanlar 
bunlara o gözle bakarlar, ne de onlar kendilerini 
bu pozisyonun içine sokabilir. Bu bakımdan bir 
gelenek diye bunu almak ve bunları daima elin
de bir koz olarak kullanmak istiyen MÎT i, rica 
ederim buradan çıkarsınlar. Eğer kendilerine 
askerî eleman lâzım ise, Silâhlı Kuvvetlerden 
insan alacaklarsa bunları isteklilerden alsınlar, 
bunlar streteji, istihbarat kursundan geçirilir, 
imtihanları yapılır, arzu edilenler alınır. Fakat 
bunlar devamlı olarak MÎT in kadrosunda çalı
şırlar, artık bir daha orduya dönmezler. Ben 
tekrar ediyorum. Bu tasarının tümü üzerinde, 

25 . 3 .1965 O : 1 
tümünün aleyhinde olduğum için maddeler üze
rinde konuşmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar. Dost Tunus Cumhur
başkanı Ekselans Habip Burgiba şu anda Mec
lisimizi şereflendirmişlerdir. (Şiddetli ve .sürekli 
alkışlar) Kendilerine Yüce Meclis adına hoş gel
diniz der, ve yine sizler adına yüce şahıslarını 
saygıyle selâmlarım. Hoş geldiniz! (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Esengin. 
KENAN ESENGÎN (Devamla) — Komis

yondan rica ediyorum. Şu eski gelenek ve şu köh
ne mcıtottan kurtarmak için bu maddeden, (Si
lâhlı Kuvv.eitlerden MÎT teşkilâtına almanlar 
ordu ile irtibatını keser.) şekilde bu maddeyi ted
vin etsinler. (Aksi takdirde bu madde ölü çıkar, 
ne ordu, ne de MÎT için faydalı olur. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
MÎT kanun tasarısının 10 ncu maddesi üze

rindeki müzakerelerin kifayetine karar verilme
sini arz ederim. 

Çorum 
ihsan Tombuş 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 10 ncu madde üzerinde 

yapılan konuşmalar yeteri derecede Yüce Mec
lisi tenvir etmiş bulunmaktadır. 

Maddenin oylanması hususunda yeterlik öner
gemin oya arz edilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
ISüreyya Sofuoğlu 

BAŞKAN ,—• Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

•de alınan karar gereğince Meclis Kürsüsünden 
nutuk iradedeceklerdir. Kendilerini kürsüye da
vet etmekle 'büyük bahtiyarlık duyarım. 

4. — Memleketimizi resmen ziyaret etmekte 
bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Ekselans Habib 
Burgiba'mn söylevi 

Muhterem arkadaşlarım, Dost Tunus Cum
hurbaşkanı Ekselans Haıbiıb Burgiba, daha önce, 
17 Mart 1965 tarihli Millet Meclisi birleşimin-

(Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, mil? 
lotıvekillerinin şiddetli ve sürekli alkışları arasm-
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da kürsüye geldi. Başkanlık Divanını ve Millet
vekillerini selâmladı.) 

(Fransızca olarak verilen söylevin Türkçesi 
aşağıdadır.) 

TUNUS CUMHURBAŞKANI HABİB BUR-
GÎBA — Bay Reis ve bay milletvekilleri; 

Siyasette bazan bir günün hisleri bütün bir 
ömrün dostuklarmı unutturabilmektedir. Bu
gün 'huzurunuza gelip, iki memleketimiz ara
sındaki yepyeni bir bağın mevcudiyetinden bah
setmem abes olur. Ben daha ziyade bu bağı 
daima canlı ve zinde tutan şeyleri hatırlatmak 
isterim. 

Bir Tunuslu için baylar, Türkiye hiçbir za
man yabancı bir sahil olmamıştır. Halbuki bü
tün dünya bizi bir Türk boyunduruğu altında 
kalmış olduğumuza inandırmak istemişti. Ger
çi biz Tunuslular, menfaat gözetmeden bu ik
na gayretinin yapılamıyacağım biliyorduk. 
Hakikatte bu boyunduruk, bir vesayetten, bir 
ittifaktan başka bir şey değildi. Bugün buna 
bir Commonwealth denilebilirdi. Hattâ, sizin 
sultanlarınız, bizim Tunus beylerinin vasileri 
olduğu müddetçe, onlar, bizlere başvurulacak 
son bir müracaat makamı, bir çeşit temyiz im
kânı gibi görünmekteydiler. O zamanlar, ne 
siz ne de biz, böyle bir sistemin müessir bir 
şekilde devamını sağlıyacak ne idari imkânla
ra, ne de maddi güçlere sahip bulunmuyorduk. 
Sahip bulunsaydık, şüphesiz Magrip tarihi baş
ka bir cereyan alacak ve biz Tunuslular, yakm 
mazimizi gölgeliyen sömürge devrini yaşamıya-
caktık. 

Daha bu asrın başında, Türkiye'deki bü
yük teceddüdün ilk alâmetlerini ve memleke
timizin modern bir Devlet haline inkılâbını 
beklemeden, Tunus, bir içgüdüsü ile, bütün 
bir Doğunun ihtişamını paylaştığı, ve şan ve 
zaferle dolu bir mazinin vârisi olan Türkiye'ye 
ve Türk kardeşlerine doğru nazarlarını çevir
mişti. Vatanlarını terke mecbur olan ilk Tu
nus milliyetçilerinin sizin memleketinizde mel
ce aramış olmaları çok manidardır. Ali Bas 
Hamba ve Hayrettin, Türkiye'de kendilerine 
sıcak bir barınak bulmuşlardı, hattâ bu so
nuncusu kendisine burada bir kariyer dahi 
yapmıştı. 

Benim hâtıralarımın gariye gidebildiği im
kân nisbetinde, Türkiye'nin, mesafede ırak, fa
kat kalb ve düşüncede yakın, hem müphem 
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hem âşinâ, fakat daima mümtaz bîr yerde ola
rak, hafızama nakşedilmiş olduğunu bilirim. 
Daha lise talebesiyken, Sadıkî Kolejinde, okul 
defterimin ilk sayfasına şunları yazmıştım: 
Kahrolsun müstemlekecilik, yaşasın Türkiye... 
Bu cümlede bir ret ve bir ümit vardı. Türki
ye ümidi temsil etmekteydi. 

Daha sonraları, 1918 sonbaharında, sizler 
için keder dolu günler geldi ve biz Tunuslular 
bu acınızı paylaştık. Mondros Mütarekesinde siz
lere zorla kabul ettirilen şartlar bizlerin kalb-
lerinde, egemenliğimizi üç çeyrek asır yok 
eden meşum Bardo Mütarekesinin, 12 Mayıs 
1881 de imzalanan bu acı vesikanın aynı ıstı
raplı yankılarını yaratmıştı... Türkiye'nin, bu 
eski İslâm kalesinin de nihayet teslim olup san
cağını indirmesi ve o zamana kadar Mısır ve 
Kuzey Afri'kanm tanımış olduğu tahakküm 
şeklinden hiç de daha az zorlu olmıyan bir bo
yunduruk altına girmesini görmek, bizler için 
son derecede acı idi. Mağdur milletler için 
ümit artık erişilmesi gayrimümkün bir lüks ha
line mi gelmekteydi? Biran için biz ele öyle 
zannettik. Bize öyle geliyordu ki, müstevliyi 
mağlûbetmek için onun karşısına, bizi yenmiş 
olmasını sağlı yan kuvvetlerden daha üstününü 
çıkarmaktan başka çare yoktu. Fakat siz Türk
ler, bu «basitçi» tarih görüşünü bir kere da
ha tekzibettiniz... 

Hattâ bu tekzibiniz bir mucize şeklinde te
celli etti. Tam mânasiyle bir yüz sene harble-
rinden mecalsiz, paramparça ve harabe halin
de çıkan ve her türlü yorgunluğun da fevkinde 
bitap bir milleti birden çelikleştirmesini bilen 
bir adamın Atatürk'ün mucizesi... Sakarya 
Harbi, Sakarya zaferi, yirmi yaşımın en kuv
vetli hâtırası olmuştur. O zamanlar kendi ken
dime diyordum: Acaba ben de milletimi böyle
sine seferber edemez, onun ruhuna bu kurtarıcı 
hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası nakşedemez 
miydim? (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo 
sesleri) 

Lozan'da bir asker diplomat, İsmet İnönü, 
Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu büyük kalkın
ma eserini tamamladı. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu eser, sömürgeciliğin kökünden bertarafı, 
Devlet idaresinin, iktisadının ve gücünün Türk-
leştirilmesi, yabancı nüfuz çevrelerinin son 
bakiyelerinin de tasfiyesiyle bereketli bir şekil
de gelişti... 
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Ergin çağa eriştiğim zaman, Mustafa Ke

mal, bana, bir kahramanın tam örneği, komu
ta ve idare için doğmuş bir şef, milletinin kade
rini değiştirmek için ondan gerekli her şeyi ta-
lebedebilen ve bütün sınırların da ötesinde bir 
lider olarak gözükmekteydi... Paramparça va
tanına yeni bir ruh vermeye muktedir olmuş, 
harice göz diken ihtiraslardan kaçınmış, fakat 
yine de millî gururu coşkunlukla yüceltebil-
mişti. (Bravo sesleri) 

Kanaatim şudur ki, Mustafa Kemal, memle
ketini uçurumun dibinden çekip ona itibarlı 
bir yer, yepyeni bir vakar verdiği ve böylece 
dehasını âleme kabul ettirdiği anlarda dahi. 
birazdan izah edeceğim sebeplerle, Arap kar
deşlerimizin çoğu bu muzaffer hamlenin öğre
tici değerlerini tam mânasiyle ölçemediler... 

Her şeyin kaybolmuş göründüğü anlarda, 
sadece irade ve inat kurtarabilirdi. Mustafa 
Kemal ise, irade ve sebatın cüretkârane şekil
de tecellisiydi, bunların birer örneğiydi. Mond
ros Mütarekesi, Türkiye'yi yabancı devletlerin 
insafna terk etmişti ve şimdiden akbabalar, 
yere serilmiş bu müdafaasız koca gövdenin 
etrafında uçuşmaktaydılar, işte o zaman, Mus
tafa Kemal, sizce de bizce de «vatan:> denilen 
o sihirli millet kelimesinin çevresinde, yok 
olan büyük bir Devletin bıraktığı öksüzleri bir
leştirdi. İşte her şeyden mahrum iken, hem bir 
savaşı hem bir ihtilâli yönetmeyi başardı. Ya
bancı kuvvetlere karşı savaş; daha az korkunç 
olmıyan iş kuvvetlere, yani atalete, bâtıla, 
cehalete; ahlâki, siyasi iktisadi ve zihnî az ge
lişmişliğe karşı da ihtilâl... Ve işte, o zamanlar 
bir maceraperest, bir çete reisi denilen bu 
adam, mağdurları, terk edilmiş, unutulmuşları, 
yani bu muazzam harekete girmek için tek işa
ret, tok jest bokliyen köylü kütlelerini dâva
ya iştirake çağırdı. Hareket çarkına giren bu 
kütle, mağrur strateji üstatlarının, şüpheci po
litikacıların bütün hesaplarmı allak bullak et
ti. Bu bakımdan Mustafa Kemal'in şahsiyeti, 
halk kütlelerinin ayaklanması ve halk mücade
lelerinin öncüsü olmuştur. Bu mücadeleler 
onun ölümünden sonra da genişlemiş, Doğu ve 
Batı bloklarının arasındaki üçüncü dünyaya da 
sirayet etmiş ve onu sömürge tahakkümünden 
kurtarmıştır. (Alkışlar) 

Bunlara rağmen, Atatürk hareketiriin Arap 
memleketleri içinde epeyi tereddütler yarat-
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ması ve her zaman derin yankılar bulamaması
nın sebeplerini, şüphe yok ki, bu liderin din ve 
din müessesesine karşı takındığı tavırlarda 
aramalıyız. Modern Türkiye'nin banisi için, o 
zamanlar, îslâm geleneği, durgunluk ve hare
ketsizlik mektebinin bir âmili gibi görünmek
teydi. Başka bir deyimle, bir manivela değil, 
bir fren olmaktaydı. Her şeyi yenibaştan kur
mak, bitmiş tükenmiş bir bünyeye taptaze bir 
enerji zerk etmek icabettiği bu yaman günler
de, hareketsizlik ve çökme arasında bir sebep 
netice bağlantısı vaz'etmek kolay idi. Tunus 
tecrübesinin ve tslâmm bize bütün gelişmeleri 
boyunca öğrettiklerinin ışığı altında, vardığı
mız kanaat öyledir ki, bu konuda bizim hük
mümüz bu çok radikal yargılardan hissediliı* 
şekilde ayrılmaktadır... 

Bâzı hallerde Islâmm uykusundan bahse
dilmiş olduğu doğrudur. Fakat pek çok defa, 
sebep netice ile karıştırılmıştır. Bâzı belirli ve 
zorunlu keyfiyet - meselâ sömürgeleşme hâdi
sesi - hayatnı tabiî akışını durdurup, milletin 
normal terakkisini sekteye uğratınca, ruhlarda 
cesaretin kırılması ve imanın donup kalması 
mümkün olmaktadır... 

Müesseselerin tarihinde, dinî duyguların 
tarihinde olduğu gibi «ölü zaman» denilen şey
ler mevcuttur. Bütün beşer camiaları, bu yeis 
ve terk etme fasılalarını yaşamışlardır. Manen, 
maddeten zayıf düşen bu halk kendi içine çe
kilir, fertler ise mevcut andan ötesini düşün
mez olurlar, hattâ Allah'tan sadece yaşamaya 
devam etme müsaadesinden ba^ka şey istemez
ler, müminler kendisinden, adalet etmedikçe-
de asuman büsbütün karanlığa gömülür... 

Ancak, ruhların bu bezgin ve uyuşmuş hali 
çok defa, gerçek değil, zahirîdir. Asli olmak
tansa aldatıcıdır, bütün bunlar bir iç sây ve 
emeği gizlemekte, sasırfrcı silkinmemi* sakla
maktadırlar. Filozof Heraklit: «İnsanoğlu hiç
bir zaman faaliyetin dışında kalamaz. Uyku ve
ya rüya halinde bile dünya olav^rma iştirak 
ve bir şey yapmaya devam etmektedir..» deme
miş midir? 

Çok zaman yoktur ki yabancı tahakkümün-
deki bütün memleketler gibi Islâmm da bu 
kaybolma ve karanlığın içine daldığ'na hükme
dilmiş idi. Fakat bu hüküm yanlış olmuştur. 
Zira bu ülkeler şimdi zincirlerinden kurtul-
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muşlardır ve İslâm uyanmıştır. Zaten Mısır'- I 
da Şeyh Mdhmct Abdu, Pakistan'da Şair Meh
met ikbal gibi insanların dine getirdikleri fev
kalâde destek inkâr edilebilir mi? Beraber ve I 
mütesanit dâvaların bu iki önderinden birinci- I 
si kendini, muasır devrin icaplarına uygun I 
bir İsâm fikriyatının elemanlarını kurmaya 
vakfetmiş, ikincisi ise, din aşk ve ateşini is- I 
tiki âl mücadelesinin içine sevk etmiştir. Öyle 
ki, dua, dinî ve tefekkür ve şiir, vatan gay
retinin ayrılmaz ve tamamlayıcı dayanağı ol- I 
muştur. 

Bugün islâm dünyasında müşahitleri hay
rete sevk eden bir şey varsa, o da Islâmm ha
yat 'yeti ve zamanı mı z'n cemiyetine ve çeşitli 
güçlüklerine intibak kabiliyetidir. Sanayileş
me çağının her yön ü değişmeleri, . bütün ge
lenekler iç'n aynı meseleyi, yani köklerden kop
ma meselesini vazetmektedir. Yirminci asrın I 
ekonomik ve sosyal bünyesine çekingen tepki- I 
ler gösteren bir Müslüman, ancak kendi ölçü
lerine sığdırabileceği dar bir İslâm dünyasma I 
kapanmaktadır. Bu İslâm onu bir iklim değiş- I 
meşine karşı muhafaza etmekte - hiç olmazsa I 
o öyle zannetmekte - o da uçurumun bir kena- I 
rında geçinip gitmektedir. Fakat bu bir istis- I 
nadir-. Buna mukabil ilim ve terakki istika- I 
metinde giden bir Müslüman ve onlar'n hayır- I 
kiriyle yekvücudolan bir Müslüman, İslâm ge
leneğinin genç1 ekmesine yardımcı olmakta, böy- I 
İçlikle İslama asıl evrensel karakterini verebil- I 
inektedir... Unutmıyalım ki Araplarda din, Dev- I 
lete takaddüm etmiştir. Din müessesesi Dev- I 
letten evvel kanun yapmış ve yürütmüştür. Şu I 
hakle, din, Devletin yanında ve Devletle bera- I 
ber, yönetmeye, ilham vermeye, ahenk kurma- I 
ya muktedirdir ve öyle olmalıdır. Biz bu iki I 
varlığı, mutana kız değil de, birbirlerini tamam- I 
layıcı olarak kabul ediyoruz, onları ayırmak- I 
tansa bircıtirmenin daha doğru ve daha hakb I 
olduğunu zannediyoruz. Müslüman toprağında I 
lâik bir Dev^t 'n kurulması, münakaşa götür- I 
mez ki, Arapların çoğu için şaşırtıcı bir yenilik I 
idi. Bu zamandan itibarendir ki Türkiye ile I 
mağrip ve maşrık ülkeleri arasında bir pürüz 1 
zuhur etti. Ve hem siz, hem bizler bütün men- I 
faatl.crirm?m icabcttlrdiği bir yaklaşmanın ve I 
onun ^âhi takdirinin dışında kaldık ve yasa- I 
fbk. Art'k bu devreyi kapamanın, ne yolun I 
güçlüklerinden ne de lisan açıklığından çekin- i 
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I meye bir dostluğu yeniden keşfetmenin icabet-
I tiğine, biz müdrikiz. Sizlerin de bunları böy

le ve aynı kuvvetle hissettiğinizi ileri sürersem, 
zannetmem ki fazla yanılayım... 

I Biz, Türkiye ve Arap memleketlerinin birbir-
I lerini anlamaktan kaçınmalarının, karşılıklı 

izahat için tereddüddetmelerini, bir araya gel
melerini ihmal etmenin bütün mahzurlarını, 
birçok vesilelerle ve acı ile derinden hissettik. 
Bu mahzurlu durum, sizler için de, bizler için 
de, bu dâvada kaybettiklerimizi gayet iyi bildi
ğimiz için, çok esef verici bir şeydi. 

Atatürk için beslediğim bütün hayranlığı
mı biraz evvel ifade ettim. Fakat ondan sonra 
daha da yakın mazide millî hayatımızın birçok 

I devirleri bizler için çok kıymetli dersler olmuş
tur. Bunların içinde bilhassa en nazik olanı, 
yani ikinci Dünya Harbi devresinde, Türkiye 
siyasi basiretin, inceliğin ve suplesin bütün 
kalitelerini göstermemiş midir? Bu vasıfları 
bizler için dikkat ve ibrete lâyık olmuştur. Her 
taraftan tehlikelerle çevrili bir Türkiye, yeni it
tifaklar yapmaya veya taahhütlerini inkâr et-

I meye zorlanmasına rağmen, bütün taşkınlıkla
ra, bütün iğvalara karşı direnmiş, sadece ken
di salâmet ve emniyetinin emirlerine itaat et-

I miş ve neticede bütün muharip devletlerin tak-
-dirini kazanmıştır. Bu devreyi gerçek bir dip
lomasi okulu olarak tarif etmekle mübaVra 

I yapmış olmuyorum. Birkaç sene sonra belirli 
olarak tarif edilen, ve «pozitif nötralizm» 

I diye isimlendirdiğimizi, siyasi tutum kaideleri-
} nin de yine sizlerin bu devresinde tohum halin-
I de bulduğumuzu ilâve etmeliyim. 

I Şu veya bu sahalarda bir çeşit ayrılma do-
I lâyısiyle sizler ve bizler mütekabil tecrübe ve 
I muvaffakiyetlerimizden karşılıklı olarak isti-
I fade edemedik. Kelimenin gerçek mânasiyle 
I aramızda bir iş birliğinin henüz başlamadığını 
I sizlere söylersem elbet yeni bir şey öğrenmiş 
I olmıyacaksımz. Türk ve Arap münasebetleri-
I nin defterinde hayal kırıcı sayfalar fazlasiyle 
I mevcuttur. Bunlar feda edilmiş şans ve fır-
I sat! arın, kaybedilmiş iş birliğinin sayfaları

dır. 
I Ancak, bir iş birliği için birbirini anlamak 
I ^arzdır. Bir dostun veya bir partöneri anbya-
I bilmek için de evvelâ kendinizin de iyice an-
I 1 aşılabilmiş olması şarttır. Bunları talebeden, 



M. Meclisi B : 81 
klâsiiç kançılarya âdetleri değil, fakat bizzat 
milletlerin diyalektiği, karşılıklı muhakeme 
sanatıdır. 

Sizi temin ederim ki baylar, şu anda bütün 
Arap memleketlerinde Türk siyasetinin tutumu
nu, gerekçelerini ve hedeflerini daha iyi anlı-
yabilmek için ciddî ve samimî bir endişe mev
cuttur. Bu memleketlerin içinde ve bütün se
viyelerde, Kıbrıs'taki Türk camiasının muh
temel akıbeti hakkında sizlerin beslediğiniz 
üzüntüyü idrak edenlerin sayısı çoktur. Bu ıs
tıraplı dâvanın, derin yaralar ve tamiri imkân
sız ayrılmalara sebebolmadan ve bilhassa ora
daki Türk camiasının «bir adaletsizliğe kurban 
gittiği hissesine varmadan» halli, inanın ki biz
lerin arzusudur. (Alkışlar) Bu adaletsizlik 
hissî noktasında ısrar etmeme müsaade ediniz, 
çünkü belki de en önemli nokta budur. Öyle bir 
zamanda birçok şahsi felâketine katlanmaya 
pekâlâ razıdır da, yakınlarının veya kardeşleri
nin hakkını yiyen bir kararı reddetmek için 
bütün gücünle ayağa dikilir. Evet öyle bir za
man ki, bir beşer topluluğunun haklarına veya 
bütünlüğüne yapılan bir tecavüz, bu toplulu
ğun bütün fertleri için teker teker şahıslar:ııa 
yapılan bir hakaret ve saldırı haline gelebil
mektedir. 

Madem ki burada, hepimiz için aziz olan 
camiaların dertlerini anmaktayız, kurban oldu
ğu kaba bir adaletsizliğe boyun eğmeyi red
deden bir milleti biz Arapların da itina ile gö
zetme vazifesi içinde olduğumuzu sizlere hatır
latmama gücenmeyin. Evinden, yurdundan 
kendi toprağından kovulmuş, himaye beklediği 
beynelmilel makamlarca da sürgün edilmiş bir 
halk, Filistin halkı, bir meseleyi hepimizin 
önüne koymaktadır. Ve bu dâvanın savsaklan
maması lâzımdır. 

Bir «olup - bitti» yi kabul etmek, tasdik et
mek kabil midir? Hem de bu olup bitti teca
vüze ve vatan çalmaya bir mükâfat şeklinde 
olursa?... Tahmin ederim ki, bâzıları bu Filis
tin faciasını, dâvası pek uzunca zaman edilmiş 
meseleler arşivine havale etmeyi tercih eyliye-
ccklerdir. Fakat bizler böyle Ihallerde ne mü
ruruzaman ne ilgisizlik ne ihmal ne de" yorgun
luk tanımamalıyız... 

Gasbedilmiş bir toprağa sokulup yerleştiri
len israil Devleti, aynı müstemleke mantığı ile 
biz Arapların nazarında şekil bulmaktadır. Dü-
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şününüz ki baylar, 1948 senesi bu çeşit teşeb
büsler için son hudut senesi, tarihin iki büyük 
cereyanının kesiştiği yerde bulunan bir sene 
idi. Eğer birkaç sene daha geçmiş olsa idi Fi
listin'in fethi tahakkuk edemezdi. 

Arapların İsrail'e olan husumetini dinî ve
ya ırkî çatışmalarla izah etmeye kalkmak ise, 
hem bu dâvanın mânasını deforme etmek, hem 
de Arapları moral bir kayba duçar etmek de
mektir. Bu dâvada dinî veya ırkî hiçbir mülâ
haza bahis konusu değildir ve bütün bunlar fi
kirlerimizden çok uzaktırlar. Filistin'de olup 
biteni sadece şu kelimelerle özetleyin: Bu sa
dece zorla ve silâhla yapılan bir istimlâk mese
lesidir. 

Birçok muhitlerde bu yaranın hâlâ kapanma
mış olmasına hayret edilmektedir. Nasıl kapana
bilir? Sömürgecilik dehşet ve zulüm kervaniyle be
raber yürümüştür. Eğer bunların kurbanı olan 
milletler, bugün yaralarını sarmışlar ve eski ta
hakkümdü eriyle yeni ve güvenli münasebetler 
kurmuşlarsa, bu sömürgeciliği tasfiye hareketi
nin iki millet arasında her türlü diyalogu müm
kün kılan bir sosyal ve beşiri nizam yaratabil
miş olmasındadır. Filstin'de ise, mesele hiç böy
le değildir. Gaddarlığın failleri, orada, sebep ol
dukları felâketleri tamir edecek, sonuçlarının 
daha da feci olmasına gayret etmektedirler. Fi
listin'in şedit ve kaba bir şekilde taksiminden îs-
rail Devletinin kurulmasından sekiz sene sonra, 
1956 da îsral'in Mısır'a tecavüzüne şahit olduk. 
Süveyş savaşından sekiz sene sonrada da şimdi, 
ürdün nehrinin sularının çevrildiğini görmekte
yiz. Gaspın arkasından meydan okuma gelirse 
yeni tehditler devamlı şekilde eski tecavüzlerin 
üstüne aşılanırsa, adalet ve huzurun avdetinden 
nasıl bahsedilebilir? 

Sisler için Arap âleminde isminizi yeniden 
bulmak ve yaymak kolaydır. Bunun için de mas
raflı bir propaganda gayretinin malûm imkânla
rına müracaata lüzum yoktur. Bütün bunları, 
sadece birkaç jestin fazileti ile, Arapların dâva 
ve dertlerine göstereceğiniz ilgi ve sempati ile te
min edebilirsiniz... 

1952 Martında, Tunus Hükümeti üyeleri iş
gal kuvvetlerince azil ve hapsedilmiş iken, Tu
nus, ilk defa olarak istiklâl dâvasının Güvenlik 
Konseyine götürmeye çabalıyordu. Ben de bizzat, 
Remada'ya, Tunus'un en cenup ucuna sürgün 
gönderilmiştim. Milletimiz o günler, kadın ve er-
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kekleriyle beraber, sokak ve meydanlarda mitral-
yöz ateşini göğiişitiyordu. Bizler de o anlarda 
dostlarımızın adedini sayıyorduk. Her alâmetin 
bir kıymeti vardı, her yardım veya destek işare
ti bizim için büyük teselli idi. Radyolarımızın 
başında heyecanla, Paris'te Chaillot sarayında 
cereyan eden Güvenlik Konseyi müzakerelerini 
takibediyorduk. Beklediğimiz kelimeleri söyliye-
bilen ve bize mücadelemizde sevk ve gayret ve
ren bir adam ortaya çıkabildi ve ona minnettar-
lığı-mız ebedîdir. Bu Pakistan delegesi Ahmet Bu-
hari idi. Kısmen de Ahmet Buhari'nin cömert 
talakatı sayesinde, beş oy bizim, lehimize, yani 
Tunus meselesinin gündeme alınması yönünde te
celli etti. İngiltere ve Birleşik Amerika aleyhte 
rey verdiler, fakat bizim için engin bir keder kay
nağı olan, Türkiye'nin de aleyhte oy kullanması 
idi... Şunu söyliyeyim ki bu vaka, bizim Türkiye 
için duyduğumuz hisleri sürekli bir şeVlde de
ğiştiremezdi. Eğer iki Devletimiz arasındaki mü
nasebetler daimî bir dostluğun yariyana bera
berliği şeklinde olmasıydı, bugün belki burada 
bulunmak ve sizleri de bize doğru bir adım at
maya davet etmek zevkine sahip olamıyacaktım 
(Alkışlar). Sizin sadece kendi politikanızın bu
yurduklarına itaate mecbur olduğunuzu bilenler 
arasında bulunduğumuz için, bugün Türkiye'nin 
küçük kayıtlardan kurtulmuş ve bir büyük dev
let rolünü ifa etmesini görmekten, sevinç duy
maktayız. 

Sizlerle dosdoğru ve samimî konuştum. Te
menni ederim ki, baylar, sizler bu samimiyeti 
yakın bir işbirliğinin birinci teminatı olarak ka
bul edesiniz öyle bir işbirliği ki, bütün şartlar 
iki memleketimizi de buraya doğru götürmekte
dir. 

Meşgale ve dertlerimiz bazan farklı olmasına 
rağmen, zannediyorum ki aynı siyasi realizm te
lâkkisine sahibiz ve millî kaynaklarımızın rasyo
nel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi için 
aynı arzuyla gayretlerimizi esirgemiyoruz. 2000 
senesinin teknoloji medeniyetinde yerimizi ala
bilmek ve ona ahenkle katılabilmek için aynı di
leklerle hazırlanıyoruz. 

Gelecek sene Tunus istikllâlinin onuncu yılı
nı kutlayacağız. Yeniden hayata kavuşan bir 
milleti organize etmek, onu sağlam bir yönetim 
çevresiyle teçhiz etmek, millî faaliyetleri bere
ketli kılmak ve mahsulün hesabını yapmak için, 
on sene çok değildir. Genel bir bilançodan bahset-
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inek belki iddialı olacaktır. Ancak, ben bu bilan
çonun pozitif olduğuna inanmak için kâfi sebe
be malik bulunuyorum, öğrendik ve inşa ettik. 
Aceleciliğin ve doğmatizmanın ifratlarından dik
katle kaçındık. Bizim memleketimiz gibi bir ül
kede, kendi toprağının ve sanayiinin mahsulleri
ni ihracetmek; bir nazariyatçıdan diğerine deği
şen ve sonuçları da çok defa münakaşa götürür 
olan doktrinleri ithal etmekten çok daha önemli
dir. 

Başlangıçta gayretlerimiz nisbeten mütevazı 
hudutlar içinde olmuştur. Bugün ise daha iddi
alı hale gelmektedirler. Cemiyetin ve devlet ci
hazının içinde yapılan bünye reformları, mo
dern icapların seviyesine yükselmek ve Tunus'a 
evrensel terakki alanında yerini vermek imkân
larını bahsetmiştir. Memleketimizin zenginlikleri 
yeni petrol araştırma ve çalışmalariyle ziyadeleş-
miştir. istiklâlimizin bu ilk on senesini bir for
masyon devresi olarak kabul edersek, şüphe et-
miyelim ki, onu takibeden on senede, bir verim 
ve inkişaf devresi olacaktır. Hamle başlamıştır, 
Makina dönmektedir. Adamlarımız iş ve eserle
rinin başındadırlar... (Alkışlar) 

Madem ki senelerden ve yıl dönümlerinden 
bahsediyoruz, müsaade edin de sizlere bir hâtıra
mı nakledeyim. Zira bu hâtıra, mümkünse, be
nim bugün aranızdaki mevcudiyetimi sizlere da
ha iyi aydınlatabilecektir. 1951 senesinde Tunus'
un istiklâli için nihai savaşa - ölmek de dâhil 
her türlü tehlikelerin bulunduğu savaşa - atıl
madan önce memleketinizi görmek, istanbul'u 
ziyaret etmek istemiş ve Türkiye'ye gelmiştim. 
Görüyorsunuz ki bu mukaddes ziyaret, neticesiz 
kalmadı. Meyvalarım verdi. (Alkışlar) 

Bizim sömürgeleşmemiz, sizin yenilginiz ol
muştu. Sizin Kemalist ihtilâliniz ise, bizlere ma
ya oldu. (Alkışlar) Ondan sonra, siz de biz de, 
birbirimizi daha iyi tanımaya merak ve gayret 
etmeden, birden , bir müddet yol aldık. Şimdi 
ise, iki tarafın da istifade edeceği bir iş birliğini 
kurmanın elverişli saati gelmiştir. Bizim bütün 
görüşlerimizi, bütün tercihlerimizi kabule yanaş
manızı telkin etmiyoruz: Sadece onları dikkat na
zarına almanızı istiyoruz. 

Sözlerimi bitirirken, müsade edin de, vaktiyle 
mektep defterine çizdiğim kelimeleri şimdi tek
rar ederek gençleşmenin zevkine kavuşayım: 
Yaşasın Türkiye!,.. («Bravo, sesleri» sürekli ve 
şidetli alkışlar) 
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Buna bütün Tunusluların yüreklerinde yer 

alan şu nidayı da katmak istiyorum: Yaşasın 
Türk ve Tunus Milletleri arasından yeniden clo-
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ğan kardeşlik! («Bravo» seslcış, şiddetli ve sürek 
li alkışlar) f 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (DEVAM) 

1. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. Sa
yısı : 456) 

BAŞKAN — 10 neu madde üzerinde veril
miş olan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 10 ncu maddesindeki (c) fıkrasın

da (bir defalık kıta ve s'cil yeri sayılır) iba
resinin ısilinerek, yerine: (en az iki ü-it rütbeye 
terfi edinciye kadar kıta ve sicil yeri sayılır 
ve bunların hakkında bir hizmette olumsuz sicil 
vo bir hizmete yaramaz hükmü verilmedikçe, 
Silâhlı Kuvvetler Sb. ve AsJsb. lafına mahsus 
•terfi.kanuni!arının terfilere dair şart ve hüküm
leri, bu fıkrada belirtilen müddet içind3 ken
dilerine uygulanmaz) ibaresinin konmasını 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Van 
Şükrü Kösere'soğlu 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe: Bir tam ihtisas görevi olan, iyi yetiş
tirilmiş cüşman g:z i ajan'aniyle başa ılı m'icadele 
edip görevli erini Milletimize faydalı sonuçlar! 
bezeme1 eri gereken (MlT) memsubu askerlerin, 
uzunca bir müddet bir gizli hizmette kalmadıkça 
tam ihtisasa ve olgunluğa emicileri imkânsızdır.. 
Ordu terfi şartlarını 3 üst rütbe terfi'ne kadar 
bunlardan aramayıp 10 - 15 yıl devamlı şekilde 
bu hizmette bırakılmaları, memleketin emni
yet vo selâmeti için elzem bir feragat olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren ve Sayın 
Kösereisoğilu önergesini geri almıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddedeki (c) fıkracının 5 ve 6 neı 

satırının : (Türk Silâhlı Kuvvetleri kadroların
dan alman personelin bu görevi1 erde g^çen hiz
metleri üç defa için kıta ve sicil yeri sayılır) 
şeklinde yani (bir) kelimesinin (üç) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
tsmail Hakkı Yılanhoğlu 

Yüksek Başkanlğı 
Tasarının 10 ncu maddecinin son. s a t rndak i 

(kendi bütçelerinden ödenir) ibaresinin siline
rek yerine: (Mit Bütçelinden ödedir) cümle
sinin konmasını saygı ile arz ve teklif edenim. 

Niğde 
Asım Eren 

GEREKÇE : (MÎT) mensuplarının miktarı
nı ve kimliklerini, Millî Savulma Bakanı ile 
yüksek rütbeli maiyetle" inden b~şka hiç kirme 
öğrenememeğidir. Halbuki, gelen metin, malî 
şubelerin bunları öğrenmesini (MÎT) giz1 il' ğ'n'tn 
ihlâlini muciptir. Malî bütçede ayr.lık zaru
ridir. 

Yüknek Başkanlığa 
10 ncu maddenin sondan bir evvelki fıkracı

nın sonuna aşağ'daki cümlenin ilâve edilmelini 
arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Türk Silâhlı Kuvveti erin deki asli göreve dö
nüşte bu personelin askerî istihbaratla ilgi'1! gö
revlerde istihdamı tercih edilir. 

Sayım Başkanlığa 
MİT Kanun trnarısmm 10 ncu maddeninin 

fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz 
ederim. 

Zonguldak 
Kenan E rengin 

Ek : «Silâhlı Kuvvelerden MÎT Teşkilâtına 
alman kişiler ordu ile ilgilerini kesenler.» 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım.. 

ETEM KILIOOĞLU (Giresun) — Saym 
Başkan, bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bir 

takririmiz vardı. Bu takrir görüşülür icabına te
vessül olunursa, madde için soracağımız suallere 
daha etraflı cevap almak mümkün olacaktır, 
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BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, takririniz şim

di geldi. Biz müzakereye devam ediyorduk Tak
ririnizi şimdi okutacaktım. Fakat takririnizde, 
bu maddeden itibaren diye bir sarahat olmadığı 
için, şâmil bir mâna ifade ediyor. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 'Sayın 
Başkan, bu madde hakkında da söyliyecekleri 
miz vardır. 

BAŞKAN — Lütfen takririnizi bu maddeden 
itibaren diye tasrih ediniz. 

ETBM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bu mad
deden itibaren efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Eteni 
Kılıçoğlu Sayın Refet Sezgin, Sayın Hasan Aksay, 
Sayın Süleyman Çağlar, Sayın Ömer Eken, Sa

yın Turhan Bilgin, Sayın Nazmi Kerimoğlu, Sa
yın Hami Tezkan, Sayın Sinan Bosna, Sayın Ci
hat Turgut, Sayın ihsan Ataöv, Saym Saim 
Kaygan, Saym Tahsin Türk-rr Sayın Sahabettin 
Orhon, ve Saym Celâl Kılıç olmak üzere 15 
arkadaşımızın müşterek imzalarını muhtevi bir 
önerge gelmiştir, işbu önergede, görüşmekte bu-
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lunduğumuz Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısının gizli bir celse akdedilmek suretiyle 
görüşülmesi ve müzakereye bu şekilde devam 
edilmesi istenmektedir. Şimdi, sorduğum el'an 
görüşülmekte bulunan maddenin de bu takrir 
muhtevasında bulunduğu zikredilmiştir. Bu ba
kımdan içtüzüğün 96 ncı maddesi gereğince lüt
fen dinleyiciler salonu terk etsinler. Takririn 
kabul edilip edilmemesi hususunda Yüce Mecli
sin oyuna başvuracağım. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz, bu 
meselenin esasını hallettikten sonra memurla
rın ve ilgili Hükümet temsilcilerinin burada bu
lunmaları için ayrı bir karar alalım. 

Komisyon üyeleri de kararın alınmasına ka
dar, milletvekili olan arkadaşlar hariç, lütfen sa
lonu terk etsinler efendim. 

(Dinleyiciler, komisyon üyesi olmıyan vazife
liler ve diğer vazifeli memurlar salonu boşalttı
lar.) 

Kapanma saati : 17,35 

tKlNCt OTURUM 

(Gizlidir) 
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