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1 — GEÇEN Tül 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , j 
(A/2), (A/3) ve (E) işaretli cetvellerede deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile, 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının açık oylama işlemi biti
rildi ve tasarıların kanunlaşması kabul olun
du. 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; Irak Başbakanının 
memleketimizi ziyaretinden ve iki kardeş mil
let arasında derin dosluk ve iyi münasebetler 
kurulmasına dair beyanlarından duyulan sevin
ci belirtmiş ve Türk - Arap dostluğunun geniş 
letilmesi temennisinde bulunmuştur. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; tüccarların I 
müstahsıldan satmaldıkları tütün bedelini hâ
lâ ödemediklerine dokunarak, Gümrük ve Te- | 
kel Bakanlığınca bu kabil tüccarlara alım im
kânı verilmemesini istedi. I 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; içişlerimize 
karşı tertiplenen plânlı müdahaleler ve bunun j 

Sayfa 
1/160; Cumhuriyet Senatosu 1/654) (S. 
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B. - Yazılı sorular ve cevapları 265 

1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Nevzat Özerdemli'nin; 5434 sayılı Ka
nuna ek 2 . 8 . 1960! gün ve 42 sayılı Ka
nuna eklenen geçici ek maddeye dair so
ru önergesi ve Maliye Bakanı ihsan Gür-
san'm yazılı cevabı (7/265) 265 :267 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Enver Bahadırlı'nm, Ankara Aspest 
Boru Fabrikasına dair soru önergesi, ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/273) 267:268 

ÖZETÎ 

j iştirakçileri hakkında beyanlarda bulunarak, 
konu ile ilgili belgeleri okudu. 

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan; Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat'm belgeleri Hükümete tev
di etmesini, Hükümet olarak konu üzerinde 
ehemmiyetle durulacağını ifade etti. 

Tabiî Üye Fahri Özdilek ve arkadaşlarının, 
Türkiye'de din yoluyla girişilen bölücülük ve 
yıkıcılığın incelenmesi ve bu konuda etkili 
olacak bir politikanın tesbitine yardımcı olmak 
maksadiyle bir genel görüşme açılmasına da
ir önergelerinin gündemden çıkarılmasına dair 
Başkanlık Divanı kararı ve muhalefet şerhi 
okundıij konu üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra benel görüşme önergesinin gündemde 
muhafazası kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan içişleri 
I Bakanı Faruk Sükan'a, dönüşüne kadar, Dev

let Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik edeceği-
• ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve, 

I Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu 
I üyeliğine atanan ihsan ArsePin, sıhhi sebeplerle 



üyelikten affını istiyen yazısı 
edinildi. 

Anayasa Mahkemesine bir, 

okundu, bilgi 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
için yapılan seçimlerde, üyelerden hiçbirisi 
yeter çoğunluk oyunu alamadılar. 

Çoğunluk kalmadığından 12 Temmuz 1966 

Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime, saat 17,30 da, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Kadri Kaplan Nizamettin özgül 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker'in, işçi kooperatiflerine açılan 
kredilere dair yazılı soru önergesi, Çalışma, 
îmar ve iskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/275) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, kredi açılan kooperatiflere dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/276) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 
1. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu ta

sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
pora (Millet Meclisi 1/160; Cumhuriyet Se
natosu 1/654) (S. Sayısı : 813) 

<*•* 
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BİKİNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : ITahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN —• Yeter sayı vardır, 86 ııcı Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i . — Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine atanmış 

bulunan I'rof. İhsan Ar sel'in sağlık durumu se

bebiyle vâki istifasının kabul edildiğine ve boşa

lan Kontenjan Senatörlüğüne Anayasa Mahkeme

si Başkanı Lûtfi Akadlı'nın seçildiğine dair 

Cumhur-başkanlığı tezkeresi (3/502) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezekresi 
vardır, okutuyorum. 

GENEL KUBULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 7 Haziran 1966 gün ve 4/187 sayılı ya

zımız. 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atanmış bula

nan Prof. İlhan Arsel'in sağlık durumu sebebiy
le vâki istifası kabul edilmiş ve bu suretle boşa
lan kontenjan senatörlüğüne Anayasa Mahke
mesi Başkanı Lûtfi Akadlı seçilmiştir. Arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

4. - ^ AND1ÇME 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Lûtfi 
Akadlî'nın andiçmesi. 

BAŞKAN — Sayın Akadlı, andiçmek üzere 
buyurun. 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Lûtfi Akad
lı kürsüye gelerek andiçti.) Alkışlar. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanafın; 85 nci 
Birleşimde, içişlerimize karşı tertiplenen plânlı 
müdahaleler ve bunun iştirakçileri hakkında ko-
nuş}nasında bahis konusu olan isim listesini açık-
lıyan demeci, 

BAŞKAN — Buyurun Saym Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

İçtüzüğün 115 nci maddesi gereğince geçmiş tu
tanak hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta?... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Daha evvel gündem dışı bir konuşma yapmış ve 
bir rapor açıklamıştım. Bu hususu tamamlamak 
üzere... 

BAŞKAN — Zaptı tamamlamak üzere buyu
run. Sadece o bakımdan söz veriyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zabıt ta
mamlanmaz beyefendi. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, bundan evvel gündem dışı bir 
konuşmamla bâzı vesikalar açıklamıştım. Bu ve
sikalardan 28 Aralık 1965 tarihli raporda «Diğer 
taraftan çok müessir tarafsızlaştırma çabalarını 
daha başariyle ırygulanmasmm müşterek gayret
lerle sağlanması gerekli görülmektedir.» İlişik 
listenin bu maksada yardımcı olacağı kabul edil
mektedir.» diye bir paragraf vardır. Bu listeyi 
açıklıyorum: 
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1. — Kemal Satır, 2. —- Turhan Feyzioğlu, 
3. —• Orhan Öztrak, 4. — llhami Sancar, 5. — 
Bülent Ecevit, 6. — Feridun Cemal Erkin, 7. — 
Lebit Yurdoğlu, 8. — Suphi Baykam, 9. — Or
han Kabibay, 10. — Orhan Erkanlı, 11. — Se
lim Sarper, 12. — Hasan Işık, 13. — Sıtkı Ulay, 
14. — Coşkun Kırca, 15. — Şefik İnan, 16. — Os
man Koksal, 17. —• Sadi Koçaş, 18. — Hüsnü 
Özkan, 19. — Celâl Erikan, 20. — Refet Ül-
genalap, 21. — Refik Tulga, 22. — Cemal Tu-
ral, 23. — Necdet Uran, 24. — Fahri Özdilek, 
25. — Mucip Ataklı, 26. — Nuri Aslantaş, 27. — 
Ahmet Yıldız, 28. — Mustafa Ok, 29. — Feri
dun Akkor, 30. -— Numan Esin, 31. -— Alpas
lan Türkeş, 32. — Rifat. Baykal, 33. — Ahmet 
Tahtakılıç, 34. — Burhan Apaydın, 35. — Ah
met Şükrü Esmer, 36. — Cihad Baban, 37. — 

Nadir Nadi, 38. — Fethi Naci, 39. — Ecvet 
Güresin, 40. — Refik Erduran, 41. — Mustafa 
Yazman, 42. — Erol Simavi, 43. — Derviş Ma-
nizade, 44. — Bahri Savcı, 45. — Muammer 
Aksoy, 46. — Prof. Dr. Edip Çelik, 47. — Osman 
Koçtürk, 48. — Türkkaya Ataöv, 49. — Ahmet 
Güryüzketenci, 50. —• Yücel Akıncı. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Gündemle ilgili iki önerge var

dır. (Adalet Partisi sıralarından, gürültüler.) 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Gündemle ilgili mevzular değil bunlar Sayın Baş
kan. Kürsüyü siyasete âlet ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. (Ada
let Partisi sıralarından gürültüler, vazifenizi yap
mıyorsunuz, sesleri.) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sav
cılığa gitsin. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarı
sının öncelik ve ivedilikle diğer islere takdimen 
görüşülmesine dair İçişleri Bakanı Vekili Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan ve Karma Komisyon Baş
kanı Turhan Kapanlı'nın önergeleri 

ı 
BAŞKAN — İki önergeyi de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak is

ler kısmında bulunan 813 sıra sayılı Çarşı 
ve mahalle bekçileri kanunu tasarısının öne
mine ve müstaceliyetine binaen diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı V. 
Cihat Bilgehan 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemin kanunlar bölümünde yer alan 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
gündemde mevcut diğer işlere takdim gö
rüşülmesini ve ayrıca komisyonumuzca karar 
altına alındığı üzere öncelik ve ivedilik kara
rı verilmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Ankara 

Turhan Kapantı 

BAŞKAN — Her iki önergede de günde
mimizin iki defa görüşülecek işlerinin 1 nu

marasında yer alan Çarşı ve mahalle bekçileri 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu geçici ko
misyon raporunum gündemde mevcut bulunan 
diğer bütün işlerden önce görüşülmesi isten
mektedir. Ancak İçtüzüğümüz gereğince gün
demin sunuşlar kısmının 4 ncü kısmında bulu
nan genel görüşmemin İçtüzük hükümlerine 
göre usulüne uygun olarak görüşülmesi Lîzmı-
gelir. Bu sebeple önergede bahis mevzuu edil
diği şekilde diğer bütün işlerden önce görü
şülmesi İçtüzükte o gün görüşülür, gündemde 
bulunduğu gün alındığı gün genel görüşme öner
gesinin gerekli işleme tabi tutulmasına alt âmir 
hükmünü öneregeye tatbik etmekte şüphesiz ki, 
Başkanlık kendisini yetkili görmemektedir. 
Ancak diğer bütün işlerden önce sorular ve 
genel görüşme ile öncelikle görüşülmesi karar
laştırılan işlerden ve 3 ilâ 4 sıra numarasında 
bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi hu
susunu oylarınza arz edeceğim. Diğer bahset
tiğim Başkanlık Divanının Genel Kurula su
nuşları dışında olan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kaıbul 
edilmiştir. 
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3. — Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçiminin Çarp ve ma
halle bekçileri kanunu tasarısının görüşülme
sinden sonraya bırakılması hakkındaki Faruk 
Kmaytürk (Burdur) ve Ziya Önder (Sivas) m 
önergesi. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin sunuşlar kısmında bulunan Ana

yasa Mahkemesine ve Yüksek Hâkimler Kuru
luna üye seçimlerinin bekçi kanununun sonu
na bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Bundur Sivas 
Faruk Kınaytürk Ziya Önder 
BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel 

Kurula sunuşları içinde bulunan ve 2 ilâ 3 sı
ra numarasındaki hususlar Başkanlık Divanı 
sunuşları olmasına rağmen Yüksek Heyeti
nizin çeşitli tarihlerde aldığı kararlarla ertelen
diği tesibit edilmiş ve bu bir gelenek haline 
gelmiştir. Şahsi görüşüme aykırı olmakla hera-
<ber gelenek haline geldiği için Başkan bu öner
geyi de oylarımıza arz eder. Kabul edenler... 
Kalbul etmiyenlcr... Kalbul edilmiştir. 

4. — Gecekondu kanunu tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale olunduğu komisyonlar
dan ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komis
yon teşkiline dair İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun önergesi 

BAŞKAN — Geçici komisyon kurulması 
hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

BAŞKAN — Gecekondu kanun tasarısını 
görüşmek üzere önergede okunan komisyon
lardan ikişer kişi seçilmek üzere bir geçici 
(komisyon kurulması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'ya izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/504) 

BAŞKAN — Gündemimize geçiyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 

Ataklı'ya izin verilmesi hakkındaki Cumhuri
yet Senatosu Başkanlıık Divanı tezkeresi. 

Tezkereyi okutuyor um : 

Genel Kurula 

Cumihuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nın hastalığına binaen 6 . 7 . 1966 ta
rihinden itibaren 25 ıgün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 6 . 7 . 1966 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce (tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenlcr.. Kalbul edilmiştir. 

6". — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri Özdilek ve 5 arkadaşının Türkiye'de, din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politika
nın tesbitine yardımcı olunması amacıyla bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kutsal inançlar yoluyla yaratılmakta olan 

bölünme ve aykırılık, mealiep çatışması halin
de, yaygınlık kazanmıştır bugün. Büyük ulu
sal sakıncalara kaynak olacak nitelikte bulu
nan Ibu durumu, lâyık cumihuriyet ilkeleri ışı
ğında, gerçekçi bir inceleme konusu yaparak, 
kamu oyunu da aydınlatmak suretiyle, top
lumsal davranışlarımız yönünden, ortak yar
gılara varılması, olağanüstü önem taşımakta
dır. 

Belirttiğimiz gerekçe ile, Cumhuriyet Se
natosunda «Türkiye'de, din yoluyla girişilen 
bölücülüğün ve yıkıcılığın incelenmesi ve 
bu konuda etkili olacak -bir politikanın tes-

Cumhuıiyet Senatosu Yüksek Başkanlığıma 
Gecekondu kanun tasarısı Yüksek Mecliste 

kabul edilmiş bulunmaktadır. Beş Yıllık Kal
kınma Plânı ile Hükümet programında biran 
.evvel 'kanunlaşması onigoriile.il tasarının ilgili 
komisyonlardan seçilecek ikişer üyeden teş
kil -olunacak geçici bir komisyonda incelen
mesini arz ve teklif ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu I 

Komisyonlar : 
1. Anayasa ve Adalet 
2. İçişleri 
3. Malî ve İktisadi İşler 
4. Bayındırlık - Ulaştırma - İmar - İskân 
5. Bütçe ve Plân j 
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bitine yardımcı ıolması amaciyle» bir ge.nel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Fahri Özdilck AhmetYıldız 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sezai O'Kan Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Kâmil Karavclioğlu 

BAŞKAN — İçtüzüğün 128 nci maddesi ge
reğince imza sahiplerinden birisi ile leh ve aley
hinde birer sayın üyeye söz vereceğim. İmza sa
hiplerinden kim konuşacak? Sayın Yıldız, konu
şacaklar. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Daha 
önce verilmiş bulunan bir önergemiz vardır, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel görüşme önergesi İçtüzüğümüze uy

gun değildir. Bu önerge üzerinde konuşma ya
pılamaz. Bu hususu izah etmek üzere usul hak
kında söz verilmesini arz ve talebcdcrim. 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
Samsun 

BAŞKAN — Genel görüşmenin gündemden 
çıkarılmasına ait Başkanlık Divanı kararı bir 
önceki oturumda Yüksek Genel Kurulda tartı
şılarak bir karara bağlanmış bulunmaktadır. 
Bu sebeple Başkanlık şimdi okunan önergeyi 
her hangi bir işleme tabi tutmıyacaktır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul efendim? Nedir, 
şimdiki tutumum mu? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu önerge 
muameleye tâbi tutulur. 

BAŞKAN — Başkanın İçtüzüğe mugayir ha
reket ettiğini mi iddia ediyorsunuz? 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani eski İçtüzükte vardı, yeni 
İçtüzükte Başkanın İçtüzüğe aykırı hareketin
den dolayı usul hakkında söz istiyebilirsiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Evet 
fendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, şimdi okunan genel görüşme tak
riri üzerine bir arkadaşımız ikinci bir takrirle 

bu takririn ihtiva ettiği hususların muayyen 
maddelere inhisar etmediği ileri sürülerek bu
nun gündeme alınmaması icabettiğine dairdir, 
Şimdi bu takrir üzerine Divan toplanıyor, evet 
diyor, takrir haklıdır, biz bunu gündemden çı
karalım. Ve bir karar veriyor, gündemden,çıka
rıyor. Heyeti Umumiyeye gelince muhterem ar
kadaşlarımızdan birisi çıkıyor diyor ki, Divan 
kendiliğinden gündemden her hangi bir şeyi çı
karma yetkisini haiz değildir. Ve bu münakaşa 
ediliyor. Böyle bir yetkiye sahibolmadığı tesbit 
ediliyor ve tekrar gündeme ithal ediliyor. Bu
nun mefhumu muhalifi şudur ki, ve o gün mü
zakere edilen hususun açık mânası şudur ki, 
Divan kendiliğinden bir karar verip gündeme 
girmiş olan bir mevzuu çıkaramaz. Buna Heyeti 
Umumiyenin karar vermesi lâzımdır. İşte veri
len takrir de bu mânadadır. Binaenaleyh, gün
deme girmiş olan genel görüşme mevzuunun 
gündemden çıkarılıp çıkarılmaması hususu, He
yeti Umumiyenin reyine vaz'edilmesi lâzımdır. 
Heyeti Umumiye buna yetkilidir. Mademki, bir 
takrir vardır, gündeme almmıyacağına dairdir, 
bu takrir. Şu halde bu takrir reye konmalıdır. 
Heyeti Umumiyenin temayülü öğrenilmelidir. 
Başkanlığın tutumu bu noktadan yanlıştır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Anayasanın Meclislerin mura
kabesini temin eden bir sistemini İçtüzük hü
kümlerine göre; gündemde mevcut gören Baş
kanlık her hangi bir şekil ve surette bunun gö
rüşülmemesine veyahut da gündemden çıkarılma
sına dair bu önergeyi oylayamaz ve oylanması 
mümkün değildir. Bu sebeple görüşmeye devam 
edeceğiz. 

Buyurun Sayın Yıldız. Leh ve aleyhinde söz 
istiyen sayın üye olursa söz verilecektir. 

MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; oldukça gecik
miş olan istemimiz nihayet Anayasanın ve İçtü
zük hükümlerinin uygulanma fırsatını bulduğu 
şu anda, bu hususta görüşlerimizi sunma fır
satını biz de elde ettik. Bundan dolayı şükran
larımızı arz ederiz. Sayın arkadaşlarım Millî 
Bildik Grupu adına istemimizin gerekçesini 
'güttüğü amaçlan ve genel olarak konu ile 
ilgili görüşlerimizi sunmak üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 
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1966 Türkiyesinde Atatürk'ün kurduğu I 
Cumhuriyetin ikinci döneminde böyle bir ko- I 
nuyu bu kürsüye getirme zorunda kalıştan I 
ötürü Millî Birlik Grupu olarak ibüyük bir 
üzüntü duymaktayız. Keşke böyle bir zorun-
luk karşısında ıbuluıımasaydık. Fakat üzüntü
müzü çok aşan bir kaygı duyduğumuzu da ifa
de etmek isteriz. Konuyu huzurunuza getirmek I 
için çok taze olaylar biraz 'gecikmiş olmakla 
beraber istemin kapsamına giren konu, Cum
huriyetimizin nitelikleriyle, amaçlariyle, temel 
felsefesiyle çok yakından ilgili bulunması ve 
memleketimizde yoğun bir şekilde olaylar di
zisi halinde cereyan etmesi bakımından hiçbir I 
zaman gecikmiş sayılamaz. I 

Sayın arkadaşlarım, 'bir süredir sorumsuz I 
kimselerin tutkuları ve sorumluların da ger- I 
çeklere uyan bir tutuma her nedense yöneleme-
yişlerinden ötürü Türkiye bir buhranlar bel
desi olmaktan bir türlü kurtulamıyor. Toplum
sal gelişmeler grafiğimiz politik buhrandan re
jim buhranına doğru hızla yükseliyor. Sayın 
arkadaşlarım politik, sosyal, ekonomik ve de-
nctsel yaşantıyı, toplum gidişini, daha doğru
su çağdaş verilere .göre yürütmeyi amaç edi
nen rejimimizi, bütün rejimlerin amacı da bu- I 
'dur, sosyal ortamla uyuşur hale getiremiyoruz. 
Türkiye'nin başlıca konusu Anayasanın öngör- I 
düğü ileri siyasal düzenle onun oturacağı sos
yal düzen arasındaki bu uyuşmazlıktan gel- I 
inektedir. Bunu sağlıyacak sosyal ve ekonomik 
tedbirleri almak suretiyle ileri düzene toplum I 
düzenini uydurma çabalarımız şimdiye kadar 
başarı sağlıyamadı. Bunun sonucu .olarak top
lum huzursuzluk içindedir. Kısacası politik 
buhran içinde bulunan Türkiye'de sorumlula
rın anlamsız katkılar yapan davranışları yü
zünden gelişmelerimiz süratle patlamaya çok I 
elverişli bir ortama ulaşarak rejim buhranına 
doğru hızlı bir gidiş vardır. Bunu durduracak 
bir toplumsal yönelişin halktan gelmesini bek
lemek siyasal uyuşukluktan öte ağır bir so
rumluluk altına girmeyi göze almak olur. Yurt 
sorunları üzerinde tam ve dengeli bir şekilde 
aydınlanarak özgür ve toplumsal sorumluluk 
bilinci içinde kendi 'vicdanının sesine uyarak 
sandık başına giden ve ondan sonra da verdi
ği oyun hesabını soran bir seçmen kütlesine I 
henüz sahip değiliz. Haksızlıkları cezalandırıp 
oyuna tam bir 'hakem niteliği kazandıran seç- J 
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men kütlesi olmadığı ortamlarda böyle ira
deler üzerinde türlü (itkiler olur. Türkiyemiz-
de de seçmenle sandık arasında birçok etken
ler bulunduğu ve millî iradenin tecellisine bu 
yönden olumsuz etkiler bulunduran türlü dav
ranışlar olduğu bir gerçektir. Karanlıkta bıra
kılmış konuların yanlış anlaşıldığı türlü bas
kılarla şaşırtılmış, boyuna oyalanmış belli çı-
ıkarlarm etkisinden bir türlü kurtulamamış halk 
çoğunluğu, bu dünyaya ilişkin umutları pek 
zayıf olan bir toplumuz. Bütün toplumlarda bu 
türlü bir gelişme olunca bu dünyaya ilişkin 
arzular da zayıflar. Türkiye'de de bu büyük 
çoğunluk şimdiye kadar yeter derecede nasibi
ni almadığı bu dünyadan bu gidişle alamıyaca-
ğı kaygısı içinde umutlarının büyük çoğunluğu 
öbür dünyaya yönelir. .Bu psikolojik halde bu
lunan insanları öbür dünya vaitleriyle okşa
mak çok kolaydır. Böyle toplumlarda kutsal 
inançlar üzerinde kolayca oynandığına ilişkin 
örnekler pek çoktur. Geçici bencil başarılarını 
her şeyin üzerinde tutan kimseler böyle or
tamları bir kez daha ele geçemiyecek fırsatlar 
sayarak işlerinin çıkarma bakarlar. İşte genel 
çizgileriyle belirttiğimiz ortam içinde duyduğu
muz kaygılarla bu konuyu Yüce Senatonun ele 
almasını önermiş bulunuyoruz. Sayın arkadaş
larım bir vsüreden beri gizlice sürüp giden zıt
laşma bâzı olumsuz 'belirtileriyle su yü
züne çıkarak açık çatışmaya doğru gelişmek
tedir. Anayasamızın temel felsefesine uygun 
bir sosyal gelişini ve oluşumu çıkarlarına uy
gun bulmıyanlar kutsal inançları kendi yarar
ları için kullanmak suretiyle toplumu üzüntü 
ile belirtelim iki, bir patlama noktasına doğru 
itmektedirler. Dinin de yasakladığı bu davra
nışı seçenler dinsel duyguları toplumsal patla
manın dinamiti haline getirmektedirler. Hangi 
ülkenin hangi tarihteki olaylarından söz etti
ğini kavramakta dahi güçlük çektiğimiz, evet 
hangi ülkenin açana 'hangi tarihteM olayla
rından söz ediyor? 13unu kavramakta güçlük 
çektiğimiz Sayın Başbakanın sözleri ise, dümen-
siz bir gemi içinde bulunmuş olmanın kaygısı
nı yaratıyor bizde. Bakanlar aynı usulü seç
mede yarışta .görünüyor. Gerçeği söyliyereik 

bizleri ve sorumluları uyarmaya çalışan görev
liler de, kısa bir süre sonra, aynı yarışa katılı-
veriyorlar. İnsana acaba bu konuşan sorumlu-
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lar Türkiye'den söz etmiyorlar mı? Türkiye'
deki olayları bunlar da görmüyorlar mı diye 
bir sorular zincirine kafası takılıyor. Bu ilim 
vt sağduyu dışı notalara uydurulan akort gi
dişin sonucunu kestiremiyen kulaklara hoş ge
lebilir. Fakat biz bunu saygı ile dinlemekten 
sabrı tükenmekte olan insanların da arzula
rını temsilen konuyu yüce takdirlerinize su
nuyoruz. Sayın arkadaşlarım, Diyanet İşleri 
Başkanının eskiden beri bilinen tutumunun söz
le ifadesi olan beyanından sonra hazır bekli-
yen çatışma, Muğla'daki bir arazi uyuşmazlığı
nın da katılmasiyle patlak verdiğini biliyorsu
nuz. Vali Ortaca - Köyceğiz yöresinde karar
gâh kurdu. Jandarma bölüğü oraya taşındı. 
Kadınlar bile ellerinde tüfek nöbet bekledi
ler. Kadınlar zorla aşağılık saldırıya uğradı. 
Türlü bildiriler ve protestolar yayınlandı. Hat
tâ Sivas A. P. İl Başkanı bile telgrafla uyar
maya çalışıyor. Durum dış yayınlara konu olu
yor. Buna benzer diğer olaylar okullarımızda 
da sürüp gidiyor. Bir arazi uyuşmazlığının bu 
hale getirilişinin nedenlerini arayıp çare bul
ması gereken Sayın Başbakan, yine Merih'ten 
seslenir gibi, süsleyiel konuşmasını yapıyor. 
Olay; yalnız, basit zabıta olayıdır, diyor. Her 
olay için hazır olarak: kullandığı bu reçeteyi 
bu olaya da takıyor. Bunun tabiî Alevî - Sünnî 
çatışması gibi gösterilmesinden de yakmıyor. 
Sayın Başbakan daha da ileri giderek, vatan
daşlar arasına her gün türlü çeşitli huzursuz
lar sokmak istiyenler vardır. Daha doğrusu 
Türkiye'nin huzur ve sükûn içinde olmasın
dan, hürriyet atmosferi içinde ileriye gitmesin
den rahatsız olanlar var imiş gibi gösterdik
leri böyle bir durum yoktur diyor. Müthiş bir 
suçlama ile, böyle bir durum yoktur, bunu söy-
liyenler bu derecede haindirler. Bütün yönle
riyle gözleriniz önünde sürüp giden olaylar di
zisi yok demekle yok olmaz. Yoktur sözcüğü
nün yok edici sihirli gücüne umut bağlıyarak 
•Devlet de yönetilemez. Hele gözler önünde ye
şil bayrak, eski yazı hikâyelerinden sonra so
rulan soruya böyle bir şey yoktur dedikten 
sonra, en yetkili makamda biz kovuşturmaya 
başladık dediği düşünülürse böyle sözlerin 
inandırıcı gücü de kalmaz. Yok demekle bir 
kötülük yok olmaz elbette. Esasında bu ayrı
lıkların çoğu temelsizdir. Yrok olması gerekir 
ama inkârla değil, tedbirle önlemektir gerçek 

tutum. Yar olan bir kötü durumu yoktur de
menin iki büyük sakıncasını belirtmek isterim. 
Evvelâ görevli kimseleri gevşetir. Demek Hü
kümet bunu yo\<L sayıyor, önemli değildir bu, 
şu halde tedbir almak gerekmez veya tedbir 
alırsak Hükümetin arzusuna aykırı hareket 
ediyoruz kaygısı içerisinde tedbir alamaz. 
Ayrıca bu olayı yaratanlar da; demek ki bu
nu bir şey saymıyor Hükümet, ya farkında 
değil yahut bu kadarı da bir şey saymıyor, o 
halde biz işimize devam edelim, diyerek olayı 
daha çok ilerletebilir. Bu şekilde yorum kanaa
timizce rejimin kaderi yönünden çok tehlike
lidir. Siyasal sistemle sosyal ortam arasındaki 
uyuşmazlığı, demin de belirttiğimiz gibi buh
ranın esas kaynağıdır, giderecek tedbirlere bir 
türlü sempati beslemiyen Hükümet, olaylara 
da bu türlü bir kanılama, bu türlü bir teşhis 
koymak: suretiyle tüm bir umutsuzluk yarat
maktadır. Çoğunluğun yararına ve azınlığın 
çukarma işliyeeek bir düzeni sürdürmeye çalış
mak ve bunun için de kutsal duygulardan des
tek sağlamaya uğraşmak bütün hataları rejim
de bulmak istiyenlere gerekçe verir. Evet bu 
şekilde bir davranış bütün hataları rejimde bul
mak istiyenlere gerekçe veriyor. Olayı kavrı-
yamamaktan başka buna dikkati çekenleri de 
bu ölçüde ağır bir sıuçlamaya kalkışan bir Baş
bakanı, işgal ettiği maikamm ciddiyetine ve ge
rektiği sorumluluğa yaraşır bir tutuma yönelt
meyi olanak dışı sayıp kadere boyun eğemeyiz 
elbette. Tek tesellimiz iSaym Başbakanımızın 
şakayı çok sevmiş olmasıdır. Çok sevmiş olma
sı ihtimalidir. Çünkü bu olay karşısında söyle
nen sözler ancak şaka olabilir. Biz Hükümete 
ve Y^üee Senatoya 31 Marttan önce İstanbul'da
ki Hükümetin söz ve tutumunu taklidetmenin 
çok sakıncalı olabileceğini hatırlatmak istiyo
ruz. Arkadaşımız Sayın Koçaş ibret verici ör
nekler verdi. Aldığımız bilgilere göre bu tip ça
lışmalar birçok yönlerden de destekleniyor. 
Durumun gittikçe kötüleşme eğilimi gösterme
sine rağmen bütün kerameti inkârda ve olaya 
dikkati çekenleri suçlamada bulan Hükümet 
harekete geçmeye niyetli görünmüyor. Hattâ 
tersine kötülere cesaret veren bir umursamaz
lık içerisindedir. Meclisler bu duruma seyirci 
kalamaz. İşte biz de bunun için Yüce Senato
nun konuya yönelmesini öneriyoruz. Sayın ar
kadaşlarım durumu kötüleştirmede en önemli 
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etkenlerden biri de, Türk toplumunun, özellikle 
aydınlarımızın değil, mezhep ve tarikatlar hak
kında çok az şey bilmeleridir. Bu ölçüde bilgi
sizlik her türlü yıkıcılığı ve bölücülüğü çok ko
laylaştırır. Gerçeğin bilinmediği ortamlar pro
pagandalara çok elverişli olur. Yersiz suçla
malar, dayanıksız iddialar ve din adına işlenen 
büyük günahlar hep din perdesine bürünerek 
ondan güç alabilmektedir. Bâzı örnekler suna
cağız, din adına söylenmiş lâflar : «Alevî kâfir
dir. Sünni Alevî ile evi enemez. Nurcu yalnız 
nurcu ile evlenir. Nurcular yalnız cennetliktir. 
Reform ve devrim dinsizliktir. Türkiye Cum
huriyeti yalnız İslama değil ahlâka da aykırı 
bir yapıdır.» Din adına söylenmiş bunlar. «Ba
tılılık gâvurluktur. Dünya mutluluğu haram
dır.» (Gürültüler.) «Nurcular kardeştir. Nurcu 
'Oİmıyan yabancı ve sapıktır. Bunlara karşı 
amansız savaş gerekir.» Daha neler neler. Ki
tapların sayfalarını da verebilirim, ama uzun 
zaman almasın diye teferruata girmiyorum. 
Hattâ halkta da bunlara inanan birçok kimse
ler bulunabilir. Bugüne değinki uyarmalar yet
memiş gibi bir de Süleymancılık çıktı karşımı
za. Halk karanlıkta kaldıkça, din yolu ile gi
rişilen dolandırıcılık, mukaddesat tüccarlığı 
ve din adına işlenen cinayetler sürüp gidecek
tir. Toplumda din, mezhep ve tarikatların ne 
olduğu ve bu alanlarda oynanan dramlar hak
kında yeterli bilgi bulunmalıdır. Tarikatlar 
yoluyla birçok kimseler özel amaç ve plânları
nı nasıl itibarlı kılmışlardır, bunlara ilişkin 
pek çok örnekler vardır. En fazla müracaat 
edeceğiniz bir kitap olarak arz edeyim, bâzı 
arkadaşlar sordu; bunların daha çoğunu bu
lur, Enver Behnan Şapolyo'nun kitaibıdır. Bu 
uğurda en çirkin amaçlardan tutunuz da, en 
bayağı duygulara gerekçe veren mesnetler var
dır. Hindistan'da binlerce tanrı nasıl yaratıldı, 
İslâm olduklarını söyliyen huremyaya - hurem-
ya bir mezheptir - mensubolanlar, zor olmadık
ça fuhuş hoştur, diyerek kendi arzularına göre 
fetva çıkarmışlardır. Anlatıyoruz; tarikatlarda 
buraya kadar gidiliyor. Her türlü zevk ve eğ
lence ve safaya kendilerini kaptıranlar bugün 
peygamber ölçüsünde görünerek bâzı mezhep
lerin başlarıdırlar. Bunu siz de biliyorsunuz. 
Hele bu işe politika girdi mi, çirkinliğine, kir
liliğine sınır kalmaz. Görülüyor ki, ortam elve
rişli olup, kandırılacak adam bulundukça din 
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ne iş için kullanılmıyor k i l . Bu oyunlar, bu 
inanç dolandırıcılığı eskiden beri vardır. Dinin 
getirdiği başlıca beş dönemde, çok iyi biliyor
sunuz, totenizm döneminde yer natüriami, gök 
natürizmi, atavizm döneminde, nihayet vahdeti 
vücut dönemlerinde oynanan bütan oyunları 
taklide yeltenenler Türkiye'yi bugünkü kadar 
boş bulmamışlardır. Bunlar, mevcutlar yetme
yince, yeni mezhep ve tarikatlar icadetmekte 
de hiç sıkıntı çekmezler. Bakın tarihin akışı
na; Musevilikte 71, Hıristiyanlıkta 72, -dere
ce derece artıyor- Müslümanlıkta 73 mezhep 
ve tarikatın kurulması, sonraları da bizim be
cerikli şeyh ve halifelerin bunları 204 e çıkar
ması ve Alevîlerin 22 fırkaya bölünmesi yal
nız dinsel inançlardan doğan bir bölünme de
ğildir. Kurucusunun ruhu bir halifesine geçip 
devam edecektir diyerek, - dikkat buyurun, ku
rucusunun hangi yere gireceğini siz takdir edi
niz - kurucusunun ruhu bir halifesine geçip de
vam edecektir diyerek kurduğu sapıklığa son
suzluk niteliği kazandırmak istiyen Türk düş
manı nurcu üstadın hâlâ arkasından giden in
sanların bulunduğu bir ülkedeyiz. Peygamberin 
gölgesi yoktur diyen üniversite diploması bu
lunan Parlâmento üyelerinin yaşadığı Türkiye-
mizde olayları hafif o almanın vebali çok ağır 
olur. Arapça vacip, Kürtçe caiz, Türkçe lâzım. 
Türkçe sakın okumayın kafanız karışır, diye
nin müritlerinin ortamı ne hale getirmiş olduk-
1 a rı nı gö r ü yo rsu 11 ıı z. 

Bugünkü çatışmanın esas konusuna geliyo
ruz. Bir Alevî - Sünni eatışma-sı değildir, bir 
Alevî - Nurcu çatışmam olduğuna ilişkin sayı
sız belirtiler vardır. Geçmişimiz ve kaderimiz 
bir olan öz kardeşlerimizi Kürtlük yoluyla biz
den ayırıp yurdun bağrına hançer saplamak 
istiyen birinin arkasından gidenlerin Türk oğ
lu Türk aynı Tanrı ve Peygambere inanan kim
seleri Alevîlik altında saldırıya hedef almaları
na elbette müsaade edilemez. Şimdiye kadar 
söylediğim, din alanında işlenen günahlar. Bir 
de bunlara cesaret veren, bunların bu sapıklı
ğını geçerli kılan karşısı vardır. Bu da Türki
ye'de büyük bir hatadır. Bana bu gibi insan
lardan bâzıları, tek kusurun dindar olmandır, 
şu dinin de olmasa çok iyi adam olacaksın, 
dediklerini bilirim. Cahillerle başa çıkamazken 
bu insanları okutmak hatadır diyen bu tip din 
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aleyhtarı, -bunlar 'da yobazdır, ikisi de yobaz
dır, biri dindar yobaz, biri dinsiz yobaz - bu 
gibi adamlar dindarlık: kisvesi altında oyun oy
nayanlara en büyük gerekçeyi veriyorlar. 

Arkadaşlarım, gerçek Müslüman, halkı se
ven, toplum bilinçli, ilerici, sömürme tutkusu 
olmıyan, dürüst ve çalışkan bir insandır. Mü
kemmel bir insandır gerçek Müslüman. Fakat 
din tüccarları ve inanç dolandırıeılariyle dinin 
toplumdaki önemini kavrıyamıyan dinsiz yobaz
lar daima tehlikeli olagelmişlerdir. Biz bu iki
sinin de karşısındayız, Gerçe<k Müslüman ne 
nurcu olabilir, ne Ticani olabilir, ne Süley
mancı olabilir, ya da şu ve bu. Hazreti Muham-
med^in yolunda saygıdeğer bir insandır. Za
manla ahkâmın değişeceğini emreden, iki gü
nü aynı geçeni suçlayan ve duruma göre en 
iyi karara ulaşmak için içtihat kapısını açan ve 
çağında en büyük sosyal devrimi yapan bir di
ne mensubolanlar sosyal devrim ve reformlara 
karşı olamazlar. Bunlara karşı olanlar gerçek 
Müslüman olamazlar. Ancak bu gibiler ger
çek Türkçü de olamaz. Ancak bu gibiler dev
rim ve reform hareketlerine olumlu katkıda I 
bulunabilirler. Tanık olduğumuz bütün bölün
me ve aykırılıkların arkasında dinsel duygular
dan başka arzular, hırslar ve insan şeklinde gö
rünen şeytanlar vardır. Bir de bunların kandır
dıkları ya da çıkar ortakları bulunmaktadır. 
Adamın din, iman anlayışı ile ilgisi yok, fakat 
politikaya girer girmez nurcuların bile koru
yucusu kesiliveriyor. Deniyor ki, efendim, hem 
nurcu, hem de dine aykırı bir yolun yolcusu 
olamaz. Bunlardan ancak birisi olur. Biz diyo
ruz ki, açıkça bellidir ki, bu yola girenler ne 
odur, ne budur. Açılkçası düzmece bir yoldadır. 
İşine geldiğiyle işbirliği yapar. Sonra bu gibi- I 
lerin bir kısmı İslâm Dininin koruyucusu da 
oluverirler. Tarih bize çok ibret verici dersler 
veriyor. Biliyorsunuz 1920 de Lord Gürzon'a 
Albay Stoks da bir mektup yazıyor. Albay 
Rumbald bir mektup yazıyor diyor ki, biz İs-
lâmm koruyucusu olalım Türkiye'de. Görüyor
sunuz oyun bu hale geldi mi bu dinsiz Müslü
manlar, imansız Müslümanlar, isimleri Müslü
man gibi başka dinden olanlar da bizim dim
imizin koruyucusu kesiliverirler çıkarlar orta
ya. Sayın arkadaşlar; konunun temel yerine ge
liyorum. Türkiye'de politika ile din işbirliği | 

I yaptığı anda tehlikenin önüne geçilemez. Bu 
ıkonuyu açıklarken, toplumun tümünü ilgilendi
ren bu konu elbette bâzı tedbirler için bâzı Hü
kümete yönelen tenkid de olabilir. Fakat içinde 
•birçok kimselerin aynı kaygılar taşıdığını bil-; 
eliğimiz Sayın A. P. li arkadaşlarımdan rica 
ediyoruz. Konuyu partilerüstü, partiler dışı ob
jektif şekilde ele almazsak buna çözüm bula
mayız. En önemli konudur diye belirtmek iste
dik. Vereceğimiz bir örnek sanırız ki dinin po
litika ile karışması halinde nerelere kadar sü-
rüklenebileccğine güzel bir örnektir. Hazreti 
Ali - Muaviye meselesi. İkisi de biliyorsunuz 
ki, Hazreti Peygamberin en yakınlarıdırlar. 
Beraber çalışmışlar, her şeyi ondan öğrenmiş
lerdir. Fakat araya politika girince aralarında 
uçurumlar çıkmıştır. Hakem oyununu İslâm ta
rihinin en ayıp oyunu olarak bilirsiniz. Bilmi-
yenlerin hafızalarını tazeliyebiliriz. Silâhların 
ucuna Kuran sayfalarını koyup gelen Muaviye, 
çatışmayı durdurduktan sonra, iki taraf da ha
kem ayırıyor. Hakemler ortak bir karara varı
yor. Kararlarını ilân ederken namuskâr Haz
reti Ali'nin hakemi, ben bu yüzüğü parmağım
dan çıkarır gibi Halifeliği Hazreti Ali'den çıka
rıyorum, der. Öbürü anlaşma yaptıkları halde, 
söz verdiği halde çıkar der ki; ben bu yüzüğü 
parmağıma soktuğum gibi Muaviye'ye halifeli
ği verdim. Politika girince, en üst kademede de, 
ne gibi oyunlar dinde olduğuna en güzel örnek
tir bu. Sonra, bu politika o derece ileriye gitti 
ki, Hazreti Ali'nin taraftarları Hazreti Ali'yi 
öldürdüler. Biz Sünnîler Muaviye'ye de, onun 
oğlu Yezid'e de asla saygı beslemeyiz. Hazreti 
Ali ve oğullarına derin saygı besleriz. Onlara 

I yapılan haksızlığı lanetleriz. Ama, ne Alevi, ne 
de Muaviye'ciyiz. Sayın Özgüneş'in belirttiği 
gibi, esasta İslâmdaki Alevi - Sünnî ayrılığı din
sel değil politiktir. İşte konunun üzerine onun 
için eğiliyoruz. Ayrılıklar politiktir, dinsel de
ğildir. Ondan sonra da, bu ayrılıktan sonra da, 
her iki tarafta çıkar bulanlar ve tarikat ima
lâtçıları işi azıttılar. Tarih boyunca bir çatış
ma konusu yarattılar. Neler uydurmadılar o ad 
altında da. «Allah Ali'nin içindedir. Ona tapan 
Allah'a tapar.» elemişlerdir. Hıristiyan inancın
dan kalma Alevilerin kitabına bakarsanız na
sıl bir uydurma olduğunu görürsünüz. «Haricî 
olmıyan kâfirdir.» sözü İslâm adına söyleniyor. 

I Nurcular nasıl, «Nurcudur yalnız cennetlik.» 
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diyorlarsa, bu da, «Haricî olmıyan kâfirdir.» 
'diyor. Peygamberlerden şifa dilemek, bakın 
Müslüman söylüyor bunu mezhep. «Peygamber
lerden şifa dilemek Allah'a şirk koşmaktır. Me
zara gidip dua etmek küfürdür.» VehaJbi Mez
hebi. İşte bütün bu uydurmalar, insanların ka
falarını öyle bir çatışmaya götürüyor ki, ben 
küçükken Alevi deyince, «Bu adam mı yer aca
ba? Irz, namus bilmez, mum söndürür, filân...» 
diye korkardım, Alevi köylerinden geçemez
dim. Fakat, sonraları okuyup da öğrenince, ki 
tamamen Türk oğlu Türk olan, Türkmen olan 
bu Alevileri, alabildiğine ihmal etmişiz. Kültür
süz dedelerin eline bırakmışız. Çok üzüldüm. 
Demek ki kusuru bizde olan bir politikadır bu. 
Sünnîler ile Aleviler arasında yaratılan uydur
ma farkı kullananların oyununa gelerek, bir 
kısım soydaş ve dindaşımızı hor görmek sure
tiyle bizden uzaklaştırmak yerine, neden birli
ğe ve beraberliğe giden yolu seçemedik diye 
bir vicdan hesaplaşması yapmalıyız. «Sakın fır
kalara ayrılmayınız. 13u şekilde İslâm kanı dök
meyiniz.» buyuran Büyük Peygamberin emri 
niçin tutulmamış? Bugün de onu niçin tutma
makta ısrar edilir Müslüman propagandası ya
pan bazılarınca? Bu hilekârlar bir de kendile
rini dindar gösteriyorlar. Bu konuları enine 
boyuna inceleyip çare bulamazsak, çağdaş bir 
ülke yaratmamız çok zor olur. Ziya Gökalp di
yor ki : «Sosyal devrimi yapmak için, sosyal 
kurumların başında olan tarikatları ve aşiret
leri tanımalıyız.» Gerçekte Türkiye'de bugün 
başlıca konumuz, bu aşiretler ve tarikatlerdir. 
Bu konuda yeterli bilimsel eleştirmelere daya
narak, gerçekçi tedbirler alamadığımız için, 
bugün de başlıca güçlüklerimiz, bu tip kaynak
lardan desteklenerek, çıkarını her şeyin üstün
de tutan aşırı direnmelerden gelmektedir. Bu
gün de her şeyi, her yeni hareketi ve ilerle
tici sosyal tedbirleri, «dine aykırıdır» damga-
siylc önlemek istiyenlerin tarihsel oyunları kar
şısındayız. Her yeni tedbire komünistlik ve 
dinsizlik damgasını yapıştıranlar geçmişte çok 
başvurulan oyunların yeni taklitçileridirler. 
Arkadaşlarım, bundan kimse kurtulamıyacak-
tır. Her ileri fikri besliyen bu damga ile mutla
ka damgalanacak. Hazreti Muhammet İslâm 
Dinini beşeriyete sunduğu zaman dinsiz, kâfir 
diye itham edilmişti. Atatürk Türk Milletini, 
son Müslüman kalesini kurtaracağı zaman yine 

komünist ve dinsiz diye aleyhinde kampanya 
açılmıştı. İşte görülüyor ki, bu eski oyun her 
iyi harekete vurulan damgadır. Bir de bunun 
yanma yenisi eklenmiştir. Bununla beraber ko
münizm, komünizm diye aman bir öcü yapışı
yor. Bu konular birbirine ç'olk girifttir. Komü
nizm denen şey, bir bomba veya dinamit değil 
ki, patlar, insan hemen komünist olur. Ya oyla 
gelir, ya zorla gelir. Türkiye'ye ne zorla gelme 
şansı var, ne oyla. O halde neden bu iş bu ka
dar oynanıyor? Sebebi belli. Uygun tedbirleri 
almak istemiyenler, bu damgalarla engel diker
ler. Türlü güçlüklerle boğazlaman halkımızı 
birbirine düşürerek düşman etmekte çıkar gö
ren bu çevrelerin hareketlerini idrak ve ibretle 
izlemekle yetinenleyiz. Yüce ulusumuzun birlik 
olunca neler başardığına ve birbirimize düşün
ce de nelere uğradığımıza ilişkin büyük tarihî 
örnekler vardır. 1920 de yine Albay Stoks Lord 
Gürzon'a, Alevî - Sünni çatışmasını tahrik ede
lim, diye rapor yazıyor. Çok iyi biliyorsunuz, 
birbirimize düştüğümüz zaman, dünkü uşakla
rımıza Balkan Harbinde yenildik, İstanbul'a ka
dar geri geldik. Ama birlik olunca onların ağa
babalarını, dünyanın en büyük donanmalarını 
Çanakkale'de 'dize getirdik. İşte bunu bilen iç 
ve dış düşmanlar bugün elde ettikleri her fır
satla ayırıcılığı ve bölücülüğü tahrik ederler. 
Başka düşmanlarımız yetmiyormuş gibi içimiz
den düşman yaratmayı çıkarlarına uygun bu
lan toplum düşmanlarının yakalarına yapışma-
lıyız. Devletimizi küçük 'bir azınlık yerine tüm 
halkın Devleti haline getirecek bir düzenin ku
rulmasını önlemeye çalışanların her aracı kul-
lanageldikleri, her çareye başvurduklarına iliş
kin birçok dersler edindik. Sosyal ve ekono
mik kalkınma savaşında din yoluyla enıgel çı
karmada üstad olan bu çevrelerin geçmişte de 
çok utanç verici tutumlarına tanık olduk. Bu
gün din derneklerinde, ibadethanelerde ve bü
tün kutsal yerlerde mevzilenerek sosyal Devlet 
felsefesini yaylım ateşine tutan aynı çevreler
dir. Halbuki sosyal Devlet felsefesi İslâimlığm 
aradığı en ileri ve [en akılcı düzendir. Buna rağ
men bu dinin yüce kurumlarına mevzilenerek 
buna ateş edilmektedir. 

Bu kutsal yerleri çevirdikleri karargâhları ha
line getiren, demin de söylediğim gibi, iman
sız Müslüman taklitçilerine •elbette savaş açmak 
zorundayız. Büyük Atatürk tarikatlar ayrı ay-
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rı toplumlar halinde imparatorluk süresince 
'millî birliği bozmuşlardır buyurmuştu. İşte 
bugün böyle bir tehlike Türkiye'de vardır. Al
lah'a itaat etmekten çok insanı insana itaat et
tiren. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız konuşmanız ya
zılı mıdır, karışık mıdır1? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir kıstın 
karışık, yazılı. İnsanı insana itaat ettiren, ki
şiyi kişinin emrine sokan ve esas amacı bu yol
la kendi isteklerini gerçekleştirmek olan tari
katçılığın yeniden ve yoğun halde hortlaması
nın önemli nedenleri olmak gerekir. Bugün 
neden bu ölçüde yoğun halde hortlamıştır? Hiç
bir yaratığın dahi razı olmadığı şekilde bir in
sanı kendi cinsine sömürtenler bu amacını bu 
hareketlerin acısını duymasın diye tarikatçılı
ğı afyon alarak kullanagelmişlerdir. Arkadaş
larını, çok önemli olduğu için hepimizin önemle 
bilmesi gereken !husus, 'tarikatçılığın bir temel 
ilkesi vardır. Dinin üstadının söylediğini iti
razsız, düşünmeden, soru sual akla gelmeden 
kalbul edeceksin. Körü körüne arkasına takıla
caksın. Çünkü biliyorki söyledikleri saçmadır. 
Düşünülürse doğrusu meydana çıkacak. Onun 
için hiç düşünmeyin bunu diyor. Dediğim gibi 
'kabul edin. Aksi halde ben sizi kandıranı anı. 
Şimdi tarihimizde görülür ki, 1946 ya kadar 
uyumuş olan bu hastalık 1946 - 1950 arasında 
dirilmeye, 1950 den sonra da azıtmaya başladı. 
1960 - 1961 yıllarında yine sinmiş göründükten 
sonra tekrar ve bu sefer yeni çeşitleriyle sahne
ye çıktı. Rey koparmak kuşkusu yurt yarları
nı düşünmeden daha üstün oyu daha üstün sa
yan bâzı politikae darın önayak oldukları bu 
talihsiz gelişme çok tehlikeli hal almaktadır. 
Rejime beslenen güveni de çok sarsmaktadır. 
En büyük tehlikesini burada görmek gerekir, 
Demek demokrasi olunca böyle oluyor dedirt
mektedir. Söz ve davranış özgürlüğüne en çok 
yer veren demokraside demokrasinin kaderi 
Devlet adamlarının konuşmalarındaki ahlâki-
liğe, bilim adamlarının onların gelişmesine yap
tığı katkılara bağlıdır. Bu, dünyada kabul 
edilmiş bir gerçektir. Böyle olmadığı takdirde 
demokrasiye beslenen güven büyük ölçüde sar
sılır. Bizdeki örnekleri bu yargıyı yanıltmak 
çabasında değilse, dünya bilimini yanıltmak is
temiyorsa demokraısinin de itibarına yönelmiş 

sağ duyu dışı talihsizlikler olarak. yaygın bir 
rejim aleyhtarlığı yaratmaktadır bugün. Arka
daşlarım üzüntü ile belirtmek isterim ki, işler 
plâna uygun yürüyor. Ama plânı yapan bu re
jimi istemi yenler, onların istemediği şekilde bir 
gelişme içinde Türkiye 'bulunduğunu sanırım 
takdir etmemek mümkün değildir. Bezginlikle 
başlıyarak seçmenin yarıya yakınında sandık 
başına gidecek kadar istek bırakmıyan bu hal 
bugün hiçte arzulamadığımız olaylara elverişli 
bir ortam yaratılmasına doğru gelişme eğili
mindedir. Seçmenin yüzde 45 i oy sandığı ba
şına gitmediğine ve gidenlerin de niteliğine ba
karsanız bu değimdiğimiz tehlikeyi hepimiz 
kavramamız gerekir. Demokrasiye beslenen 
güveni Ihızla yitirmeye doğru giden bu gelişme
ye seyirci kalamayız. Bunun uyarıcı dersinden 
yararlanmamız gerekir. Ey Peygamber hem 
kâfirlere hem iki yüzlülerle savaş edersin, Tan
rı enirine Peygamberin ümmeti olan herkeste 
uyarak bu durumu yaratan düzmece politikacı
lara savaş açmalıdır. Siyasal çıkarlar ve özel 
bencil yararlar için kışkırtılan inanç sömürücü
lüğü politik buhranları da aşarak rejim buhra
nına elverişli bir ortam yaratmaktadır. Biz Mil
lî Birlik Grupu olarak bâzı kimselerin bu çir
kin oyunlarını sayıp dötkmdk değil, içinde bu
lunduğumuz ve Hükümetin her nedense kavra
mamış göründüğü ortamın ulusumuzun gelece
ği yönünden taşıdığı öneme dikkati çekmek is
tiyoruz. Politikacıların bu alandaki akımların 
sırtını sıvazlaması ya da onlarla işbirliği yap
masının korkunç tehlikelerini belirtmek isti
yoruz. Bu akımları oikşamak istiyen politikacı 
her hangi birinin müridi değilse, hangisini ok-
şıyabilir. Hiçbirini okştyamaz birbirine karşı 
olan bu akımlardan birini okşamak isterse onö-
rü ile çatışır. Nurcuyu ve Aleviyi okşamak 
istiyen bâzı politikacılar sonra iş azıtınca bak
tı ki, cephelerini aldılar. Kimisi Nurcu tara
fından kimisi Alevi tarafında yer almıştır. He
le bir siyasal kuruluş bu yola saparsa onun ar
tık yurt için çok zararlı, tehlikeli bir varlık ola
cağı cihetle yaşantısına son vermeyi Anayasa 
emretmiştir. O halde siyasal kuruluşlar ve po
litikacılar bu işten çok kaçınmaları gerekir. Po
litikacılarımız olağan sayılan sorunlarımıza çö
züm bulmada tam bir güçsüzlük içinde iken, bu 
ölçüde karmakarışık konulara salmakla hem 
kendilerine ve hem de ulusa karşı büyük cırca-
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yet işlemiş olurlar. Politikacının bu olumsuz 
tutumundan ve Hükümetin hesapsız hareketle
rinden cesaretlenen Diyanet İşleri Başkanının 
lâik Devlet anlayışı ile tam bir çelişme temsil 
eden davranışı ve nurculuğu açıkça savunan 
'kimselere teşkilâtta öncelik veren tâyinler din 
yoliyle girişilen yıkıcılık ve bölücülüğün Dev
let gücüyle desteklenmesini sağlamak gibi Cum-
üıuriyet tarihinde görülmemiş bir dram oyna
nıyor bugün. Size 'bir 'belge okuyacağım. Res
mî helgedir. Bu 'kaygımızı doğrulayacaktır. 
Trabzon vilâyetinde Vali ki, nurcuların fazla 
cesur oldukları zamanda tâyin edilen validir, 
Vali, Sağlık Müdürü, Cumhuriyet Savcısı, Def
terdar, Bayındırlık Müdürü, Ziraat Müdürü, 
Millî Eğitim Müdürü ve Müftü Trabzon Valili
ği Disiplin Komisyonu oy birliği ile verdi ğ şu 
karana bakın. Şimdiki durumu arz edeyim. 
Diyorlar ki, 'bunlar, bir adam için; benzeri di
ğer muzir 'hareketleri ve faaliyetleri emniyetçe 
tescil edilmiş ve ilden uzaklaştırılması için key
fiyet Millî Eğitim Bakanlığına arz edilmiştir. 
Dosyada adı geçenin müftülüğün ikaz ve tavsi
yelerine rağmen zarrah faaliyetleri devam et-
tirmelkte ve imam - hatip okulundan çıkarılma
sından dolayı duyduğu iğbirar yüzünden okul 
idaresi hakkında bazan şahit, eskiden çıkarıl
mış ve hazan şikâyetçi olarak uğıakmakta, 
öğrenciler arasında gizli nurculuk propaganda
sı yapmaya çalışmakta ve Trabzon'daki nurcu
ların başı olan Müslim Selçuk ile sık sık temas
larda bulunmaya devam etmekte olduğu bildi
ri! moktedir. Dosya 'arasındaki tahkikat evra
kından ve yazışmalarından imam Salih Bayrak-
tar'ın Diyanet İşleri mensupları anısında grup
laşmalar ve ikilik yarattığı, nurcularla ve nur
culuk faaliyetleriyle yakın ilgisi bulunup, bu 
faaliyetlere müzahir olduğu meslek mensupla
rı arasında ve imam - hatip okulu çalmasında 
aslı öl mı yan şikâyet ve ihbarlarla huzursuzluk 
yarattığı ve bu hareketlerinden bir türlü vaz 
geçmediği anlaşıldığından 788 sayılı Memurin 
Kanununun 35 nci maddesi gereğince başka bir 
ile nakli gerektiğini kabili itiraz olmak üzere 
18 . 2 . 1966 günlü birleşimde oy birliğiyle ka
rar verilmiştir» Ne oldu1? Adama dokunul m a-
dığı gibi onun hu hareketine karşı olanlar bü
yük bir yaylım ateşine tutuklu. Ve rahatsız 
edildi. İşte onun için diyoruz iki, nurculara 
açıkça tâyinde savunan bir tutum içindedir Di-' | 

I yanet İşleri Başkanlığı. Başkanlık merkezine 
I girerseniz hiç kimsenin etkisinde kalmadan bâ-
| zı tâyinleri incelerseniz hak A^erirsiniz. Türkiye 

Cumhuriyetinin kaderi ile oynanan bu drama 
seyirci kalamayız. Arap, Türk, Alevi, Sünni 
çatışmasını körükliyen Abbasi yönetiminin tat
biki olan bu tutum son derecede tehlikeli olma
ya başladı. Bu uydurma tarikat ve mezheple
rin tüccarları Halifeliği geri getireceğiz diye 
kulaktan kulağa fısıldamaktadırlar. Hilâfetin 
ne olduğu ve bizim için ne anlam taşıdığını bil
miyen saf insanlar da aydınlanmadığı için, bu 
görevimizi yapmadığımız için her halde bunlar 
sayesinde Halifelik geni gelir diyorlar. Arka
daşlarım, bu 'konuyu da toplum yeter derecede 
bilmiyor. Kur'anda Halifelik diye bir şey yok
tur. Halifeliğe ilişkin hiçbir kayıt yoktur. 
Hazreti Mııharnmed'de kendisinden 30 yıl son
raya Ikadar Halifelik süreceğini söylemiştir ve 
30 ucu yıl bitmeden daha Hazreti Ali öldürül
müştür. O halde Hilaf etin dinsel dayanağı yok
tur. Hilâfet mutlaka olması gerekmez. Dinsel 
dayanağı olmamakla beraber başka amaçlarla ya
şatılmış olabilir, ona bir diyeceğimiz yoktur. 
Fakat bugün mutlaka Halifelik olmazsa Müslü
manlık olmaz saçmadır. Ne ayette, ne Hazreti 
Pcygamber'de buna ilişkin hiçbir işaret yoktur. 
Faika t dinsel bir gereklilik olmamakla beraber 
şimdiye kadar yahut eskiden yaşatılmış olabi
lir. Başlangıçta seçimle kurulan Hilâfeti, Mua-
viye hile ile ele geçirip oğlu Yezid'e mal etti. 
Sonraları Abbasiler'de bunu ele geçirdi sonra
da bize geçti. Alevilerin bu sıfatı tanımaması 
bundandır. Bunun mesnedi yoktur diyorlar. 
Ona ben karışmıyorum. Ama Müslüman olmak 
için Halifeliğin bulunması sözü yalandır. Bilim
sel bir yetki olan Halifelikle imamlığın politik 
bir halk haline getirilmesi yine geliyoruz politik 

hale getirilmesi İslâmda çatışmaların başka ne
den olagelmiştir. Görüyorsunuz politika girin
ce Halifelik malifelik hepsi çatışma konusu olu
yor. Böylece Hilâfetin koltuğunda ikin ve hır
kasında kan ıkokan bir konu haline gelmesi İs
lâm düyası için büyük bir talihsizlik olmuştur. 
Bunun sorumlusu politikacıdır. Bunda çıkar 
bulanlar bugün de İslâmda büyük kötülüklere 
teşe'büs etmektedirler. Devlet Başkanından bu 
sıfatın alınıp lâik Devlet kurulunca böyle bir 
•konu kalmamış olmtktadır. Fakat Hal'ifolik 
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özentileri depreşince Diyanet İşleri Başkanı da 
kendisini Şcyhülüslâm sanarak fetvalar verme
ye kalkışması sonucu bu umutsuz, tarihsel çe
kişme bizzat Devlet görevlilerince alevlendiril
miş oluyor. İste görülüyor ki, bizzat Devlet 
görevlilerince bu alevlendirilmiş oluyor. Böyle 
bir lâik Devletin din adamı Diyanet İşleri Baş
kanı bu şekilde konuşur da halâ yerinde ka
lırsa bu yargımızı doğrulayan bir harekete ör
nek verilmiş olur. Şu gerçeği iyice kavramak 
gerekir ki, belirttiğimiz din tüccarlarını mu
kaddesat avcılarım, tarikatçıları ve özentilerini 
değil Halifelik hiçbir şey etrafında birleştire-
ımezsiniz. Tarih bunları hiçbir yerde birlcştire-
memiştir. Amaçları ve çıkarları ayrı ve tanı an-
lamlyle 'bencil olan bu kişileri ortak 'bir yön
de birleştirmeyi kimse, sağlı yanı amıştır. Bili
yorsunuz tarikatların, hepsi Hazreti Ali'yi baş 
sayar. Evliyaların hepsi onu baş sayar. Fakat 
en büyük çatışma Hazreti Ali üzerinde olur. 
Bunları ne Kuran birleştirebilir, ne Peygam
ber 'birleştirebilir, ne hiç kimse birleştirebilir. 
O halde bu yol çok sakıncalıdır. Bu yolla kış
kırtılan fanatist ve çatışma çok tehlikeli olur. 
Bugün Türkiye'de İm kışkırtma vardır. Öbür 
dünya vaitleriylc rahip kendini yakar. Fana
tik Japon harakiri yapar. Yurt kurtarıcısı Ata
türk'ü öldürmeyi gönlü kararmış Türk, Tanrı 
emri sayar. Çünkü bu kışkırtmaya kapılmıştı]'. 
Genç, Kubilay'ı da boğazlar. Bu dram bütün 
dünyada da oynanıyor. Evet Örnekleri dünya
da vardır. Parlâmentomuzu tenısilcn Avustur
ya'dan dönüşte uğradığunız Uzak - Doğu'da 
açıkça gördük ki, yerli yabancı asalat takımı 
en ufak bir insaf ve merhamet duygusu göster
meden çözülerek bitkin hale getirdikleri zaval
lı halka, sundukları haplar komünizm tehlikesi 
ve mabetlere umut bağlamaktır. Görüyorsunuz 
ki, her yerde cahil ve çile altında ini iyen hal
ka -aynı hap yutturuluyor. Bizde de bunun çok 
iyileri imal ediliyor. Sayın arkadaşlarım, son 
yılların din demekleri toplantılarına katılanlar 
Türk toplumunun nerelere sürüklenmek isten
diğini kolayca kavrar. Bu dernek toplantıla
rında bulunan her Türk Müslüman derin bir 
üzüntü duyar. Kendi alanlarındaki görevleri 
!bir tarafa bırakırlar ve <komı tamamiylc politi
kaya kaydırılır. Parti kongrelerinin havasını 
•andıran ve politik çevrelerce de desteklendiği 

açıkça belli olan öyle bir saldırgan dil kullanı
lıyor İd, bu derneklerde din adamının birleştiri
ci, uzlaştırıcı 'olgun sözü yerine saldırgan bir 
dil ve müthiş bir politika. Bütün bu kongre
lerde bugün baş sorunumuz olan, üzerinde eğil
mek gereken nurcularda bir militan grup bu
lundururlar. Bugün Türkiye'de politikaya en 
çok dalan, en yoğun bir politik çaba gösteren 
nurculuktur arkadaşlarım. Şâfi ve Nakşi kar
ması bir yoldan gelerek ömrü boyunca Türk 
düşmanlığını huy edinen Kürt Saki öldükten 
sonra en büyük fenalığı yapmayı başarmıştır 
bugün. Atatürk'ün yetiştirdiği kuşaklarla ona 
deccal diyen ve Türkiye'yi parçalamayı en bü
yük amaç sayan birinin yetiştirdiği kuşaklar 
tam bir çatışmaya itilmektedir. Evet eski ya
zılara yeşil bayrağa göz altından selâm çakıp 
Atatürk'çüyüz demek bu işi kışkırtmak olur. 
Bu tutumdaki politikacılar baş sorumludurlar. 
Türk ve Müslüman olduklarını söyliyenler bu 
adamın arkasından giderken utanmıyorlar. Ba
kınız arkadaşlarım kendisine gökten yeni kut
sal 'kitap indiğini, vahiy geldiğini, mucizeler 
gösterdiğini, gaipten, haberi olduğunu İkinci 
Dünya Savaşma girmemizi önlediğini ve gele
ceğinde Kuran'da yazılı bulunduğunu iddia 
eden bir insanın arkasından gidenler hâlâ Müs-
lümanız diyebiliyorlar. Hazreti Mnhammed'ten 
sonra başkasına vahiy indiğine, Kuran'dan son
ra gökten kitap indiğine, Hazreti Mubammcd'in 
dahi önliyemediği savaşları önliyeco.k adam ol
duğuna inanacaksınız, arkasından da ben Müs-
lümanım diyeceksiniz. Diyanetten Padişahın 
hapsettiği, deli diye tımarhaneye attığı, 31 Mart 
elebaşlarmdan bozguncu Volkan gazetesi heze-
yancılarından Derviş Vahdeti avanesinden ve 
on karanlık: günümüzde dışardan desteklenen 
bir dernek yoliyle kutsal yurt topraklarından 
en büyük parçayı Kürdistan adı altında kopar
mayı amaç edinenin arkasından gidenler hâlâ 
yurt severlik ve Türklük'ten söz edebiliyor] arsa 
ya 'bunu bilmiyorlar veya 'bilmediğimizi sanı
yorlar. Evet kitabında diyor iki, 'ben Saitli Kür
diyim beni başka milletten 'olanlarla işbirliğine 
zorlayamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahle etmeyin beyler, 
fikrini söylüyor. Siz devam edin Sayın Hatip. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu bir nevi 
vahşiyanedir ve menafii milliyeye aykırıdır, 
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Ben hep kitaptan söylüyorum. Bütün İslamla
rın işte böyle bir sözü söyliyenin arkasından 
giden bir de bana söz ötmek cüretini göstere
mezsin Cumlhuriyet Senatosunda diyorlar. Bü
tün İslamların sevip saydığı Haz re ti Ali'ye faz
laca bağlılık sonucu yaratılan üzücü bir bölün
meye ki, biz de müteessiriz, olmasaydı İslâm da, 
kapılan >alevileri yerenler, bu hiçbir değeri ol-
mıyan ve Türk düşmanlığı ile ün yapmış kimse
ye Ali'yi değil Peygamberleri bile aşan sıfatlar 
vermekten utanç duyuyorlar bugün. Bunlar o 
ölçüde azıttılar iki, en yüksek yargı organının 
Yargıtay Genel Kurulunun suç saydığı bar y1-
kıcılığı açıktan savunuyorlar bugün. Ve diyor
lar ki, bilirkişi raporu vardır. Evet arkadaş
larım üzerinde duracağız, bunu bilmeliyiz, 'bir 
'bilirkişi raporu vardır. Bütün mahkemelcrdc-
ki 'bcraet bilirkişi raporuna dayanmıştır. Eski 
'bilirkişi raporu. Bunu hazııiıyanlarm, nurcu
luk ilhamı altında hazırladıklarına ilişkin kesin 
kanatler o hazırlıyanların isimlerim ararsanız 
bulursunuz. O zamanlar nurculuk hakkında ye
ter derecede konuşma olmamıştır. İlahiyat fa
külteleri, İslâm 'enstitüleri Diyanet İşleri Baş
kanlığı konuşrnanııştı r. A ma konuşulduktan 
sonra Yargıtay Birinci eza Kurulu, Ceza Dai
resi oy 'birliğiyle bunu suç sayıyor. Direnme 
devam ediyor, Yargıtay Genel Kurulu 'bunu suç 
sayıyor. En yüksek yargı organı hiyanet di
yor buna. O rapor, bilirkişi raporu ne diyor 
bilir 'misiniz? İncelemiyor bunun politikasını. 
Bu mezhep değildir, tarikat değildir, komünizme 
karşı öğütttür diyor. Mahiyeti budur bilirkişi 
raporunun. Bu komünizme karşı öğütmüş. Bir 
ahlâksızlık diğer ahlâksızlıkla ("mienemez. Ter
sine bu komünizme karşı en büyük propagan
dayı yaptırıyor. Komünizmin lebinde. İşte bu 
ika dar azıtırlar ki, en büyük yargı organının ka
rarını gazetelerde sayfa sayfa, hattâ Parlâmen
to üyeleri buna katılarak Türkiye'de suç sayı
lan şeyi açıkça savunurlar. Halâ biz bunun 
karşısında susuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlı
ğının ve İlahiyat Fakültesinin bu sapıklığa iliş
kin yazdığı yayınlar dahi hiç tesir etmez. Yü
ce dinimize ve ulusumuza karşı plânlanan bu 
komplo Sünni Alevî kışkırtıcılığında da ele-
başlığını yapıyor. Bugün bir nurcu bulamazsı
nız ki, bu kışkırtmada bulunmasın. Bugün 
memleket sorunlarına gerçekten eğildiniz mi 

vurgunculara, tefecilere, türlü sömürücülere ve 
onların ortağı olan yabancılara karşı çıktınız 
mı eski çamur atanların ön safında nurcuları 
görüyorsunuz. Müslümanız diyor, milliyetçiyiz 
diyor, faika t bütün bu olumsuz hareketlerin 
avukatıdırlar. Nasıl bir Müslümanlıktır, na
sıl bir milliyetçiliktir? İşte biz aydınlatıyoruz. 
T ürik Milletinin artık bu oyunlara tahammülü 
kalmamıştır. Ara'bm 13 yüz yıl önceki çatış
masından bize ne. Muaviye - Ali çatışmış bunu 
bugün neden konu yapıyoruz? Mesele o değil. 
Bugün çıkarı lageleıı bir yolda istediği ayırıcı -
lığı yapmak içindir. Çünkü üstat böyle vasi
yet etmiştir. Türk'e elinden gelen düşmanlığı 
yapacaksın. 

Arkadaşlarım; nurcu, Süleymancı, sömürü
cü, çıkarcı, yabancı .karması bir cepheye karşı 
yeni 'bir 'kurtuluş savaşma zorlanmış bulunuyo
ruz. Bunu açıkça bilmek gerekir. Dinî yede
ğine alan ve karargâhını din dernekleri ve kut
sal. yerlerde 'kurmuş bulunan bu cepheye karşı 
çok akıllı hareket 'etmeliyiz. Aksi halde -esasta 
bizimle olnmsı gereken birçok dürüst dindar
ları da kırmak mümkündür. Tersine bugün bir
çok din adamlarından aldığımız 'mektuplar bu 
feci olaydan şikâyet ediyorlar, dert yanıyorlar, 
dinimiz ve milliyetimiz korkunç 'bir tehlike için
dedir diyorlar. Bunu yazanlar müftüler vaiz
ler, namuslu dindarlardır. O halde çare, arka
daşlarım ; bunun çaresi sanıldığı kadar kolay 
da değildir. Tarih boyunca buna kolay çare 
'bulunamamıştır. Tehlikeye hep birlikte par
mak basarsak çare aramak 'kolaylaşır. İşte bu
rada geliniz birlik olalım. Esas birlik olma
mız gereken ıkonu buradadır. En 'doğru yolu 
Atatürk gösterdi. Onun içine 'bakın, tarikatçı 
bulamazsınız Atatürk'e ateş püskürmesin. Çün
kü bütün saçmalıkları ortaya koyan felsefenin 
kurucusudur da ondan. 

Diyanet İşlerini tat'bikatçdıktan ve politika
dan izlemeliyiz. Bu konuyu sırası geldikçe 
kürsüye getireceğiz. Şimdilik isimlere dokun
madan Hükümeti uyarıyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığını tarikatçılıktan ve politika dan te
mizlemeliyiz. Din derneklerini ve imam - ha
tip okullarını bu çevrelerde, bu derneklerden 
bu çevrelerken 'kurtarmalıyız. Devletin emrine 
vermeliyiz. Bugün Devletin emrinde bunların 
çoğu değildir. Yetkisiz pedogojik hiçbir for-
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masyonu olmıyan dernek kurmuş 'birkaç, kişi 
gene körpe çocukları alıyor, yatak odasın
dan yemek odasından, dersaneye kadar bütün 
hayatını kontrol ediyor. Ne hakkı vardır? Dev
let yok mudur ortada? İşte yaranın temeli bu
dur. Biz genç, körpe kafaları bu çevrelerin 
emrinde bırakamayız. Politikacıyı din alanın
dan çekmeliyiz. Politikacı bu din alanından 
artık çekilmelidir. Bu kadar dersler gördükten 
sonra, bu kadar felâketlere uğradıktan sonra 
hâlâ politikacıyı bu oyunda bulmamalıyız. Hiç
bir etki altında kalmıyacak ölçüde gerçeklei" 
bilen din görevlilerinin kadrosunu da tamam
lamalıyız. Onlara gereken yeri ve değeri ver
meliyiz. Sayın arkadaşlarım, güçsüz, haks^ 
ve 'başka hiçbir marifeti olnnyan politikacıyı bu 
alandan çekmek çok güçtür. Evet böyle boş 
politikacılar bu alandan çekilemez, çok güçtür. 
kene gibi yapışır oraya. Esasen 'bu tip politika
cılar yalnız din sömürücülüğünü yapar. Hiçbir 
dürüst, ahlâklı, iş yapabilir, kabiliyetli politi
kacı gördünüz mü ki, buralara girer? Girmez. 
Haysiyetini korur, dine saygılıdır. Elbette top
lumsal bir kurumdur. Ama oraya gelenler böy
le kenelerdir. Bunların giremiyeceği kılık da 
yoktur. Hem dine karşı, hem de tarikatları 
destekliyen rolde görürsünüz bunları. Bâzı iyi 
niyetli kimseler der ki, efendim, bu insan hem 
şu hem bu nasıl olabilir? Biz diyoruz ki, açıkça 
bellidir (ki, onlar ne dindardır, ne dinin karsı
sında dır. Tam anlamıyla düzme bir kişilikle 
hem o hem bu olabilen 'hokkabazdır. Bu tip po
litikacılar tarihte hep böyle olmuştur. İşine ge
lenle işbirliği yapar. Bizans'ta da böyle olmuş
tur, Eraevilerde de, Osmanlı'larda da, Abb'asi-
lerde de, bugünde. Bunların yönü yoktur. Sah
tekârın yönü olmaz çünkü. 

Sayın arkadaşlarım bu sıralamaya çalıştığı
mız çareler üzerinde Hükümetin 'de görüşlerini 
öğrenmek ve onu yanlış tutumundan dondüre-
bilmek için Senatonun olgun ve yol gösterici 
görüşlerinin belirmesine fırsat verecek bir ge
ndi görüşme zorunlu ihale gelmiştir. Genel gö
rüşmenin bu Hükümete bile etki yapabileceği 
umudunu yitirmiş değiliz. (A. P. sıralarından 
bu ne biçıim lâf sesleri) Umudumuz zayıf da on
dan. Dış politikada açılan genel görüşmemizin 
etkili ve uyarıcı olduğunu gördük. Etkili ve 
Uyarıcı olduğu kanısındayız. Genel görüşme

den sonra Hükümetin giriştiği bâzı teşebbüsle
ri 'burada umutla izledik ve övdük. Sayın Dış
işleri Bakanı da geldi, bizim tutumumuza bu 
konuşmanızla çatmadınız dedi. Kendisine de
dik ki, umut uyandırdınız. Temenni ederiz ki, 
bu çölde vaha gibi gördük, serap olmasın. 
Henüz bir sonuca varıldığını lehte ve aleyhte 
söylemiyoruz. Ama diyoruz 'ki, bu Hükümete 
tekrar ediyorum, genel görüşmenin faydası ola
bilir. Olaylar bu hale geldikten sonra dahi. 
Evet, çünkü çok hafife aldığı için böyle söylü
yorum. Olaylar bu hale geldikten sonra dahi 
Başbakan ve bakanların beyanlarını okuyup da 
bu sözümüze hak vermiyecek insan pek bulun
maz. Hattâ uykusu kâçmıyacâk sağ duyulu in
san pek bulunmaz. Bu ölçüde azıtan olaylara 
uydurma diyen, hattâ koleradaki uyarma ile 
bunu benzeten bu da yalan. Bu yalanda meyda
na çıkacak diyen, bunun da foyası meydana 
çıkacaktır dedikten sonra, elbette bu sözü söy
leme hakkımız vardır. Kolerayı uydurmuş di
ye söyledikten sonra, bir davet aldık. Avustur
ya Meclis Başkanı kolera aşısı olun diye ten-
bih veriyor. Acaba, bizim, dedim, profesör
ler de md onu kandırdı. İnsanın uykusunu da
hi kaçırtacak olaylar sürüp giderken bunu ol
duğu halde bırakmak, bir de bunu öven tutum
daki Hükümeti bir genel görüşme ile bu kür
süde eleştirmeye geçirmemek sorumlu bir tu
tum ollmaz. Eğer kaygımızı giderecek bir reçe
tesi varsa, ya da bunda kusuru yoksa, bunu 
ispat etmek fırsatını verelim Hükümete. Bun
dan kaçınılmasın. Gelsin Hükümet, bunu 'bize 
açıklasın. Sonra açık söyliyelim. Dosyalarla, 
çekmecelerde teksir makinası ariyan Hükümete 
fazla güven beslemiyoruz. Bu ölçüde keramet 
beklemediğimize göre burada reçetesini ortaya 
atsın. Sayın Adalet Partisinin de partiler üs
tü bu konuda kaçak güreşten pek hoşlanan tu
tumunu değiştirerek, görüşümüze katılmasını 
bir genel görüşme açılmasına oy vermesini tek
lif eder, Cumburiyet Senatosunun bütün üyele
rini saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi sahip
lerinden birisi konuşmuştur. Leb ve aleyhte bi
rer sayın üye talebettiği takdirde söz verece
ğim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Aleyhte 
söz istiyorum. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Lehte 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — İçtüzüğe göre konuşma, evve

lâ lehte, sonra aleyhtedir. Eğer siz anlaşabilir* -
seniz mesele yok. Hakkınızı hanginiz kullanı
yorsunuz i . . 

içtüzüğe göre evvelâ lehte konuşulur. 
Siz anlaşmayınca Başkanlık vazifesini ya

par. Buyurun Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Senatör Fahri Özdilek ve 5 değerli arkadaşımı
zın genel görüşme önergeleri Devlet yapımızın 
temel prensiplerinden biriyle ilgilidir. Önerge
nin gündemde yer alan özü; şudur : «Türkiye'
de din yoliyle girişilen bölücülük ve yıkıcı!v-
ğnn incele um esi ve bu konuda etkili olacak bir 
politikanın tesbitine yardımcı olunması ama-
ciyle bir genel görüşme açılmasıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım hep biliyoruz ki, 
Türk toprakları gibi Türk Milleti de bölünmez 
bir bütündür. Ve T. B. M. M. bu bütünün bek
çisidir-. Bu millî bütünlüğü her hangi bir yol
dan.: hele din gibi mukaddes duyguları siyasete 
alet ve istismar ederek za'fa uğratmak yalnız 
Anayasamıza ve kanunlara değil, milletin bu
günkü ve yarınki millî menfaatlerine tamamen 
aykırıdır. 

Öjdeyse, Türkiye'mizde bu kadar önemli bir 
ağırlık taşıyan bir mesele varsa buna kayıtsız 
kalınamaz. Çünkü, Anayasamızın 2 nci mad
desi, «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve 
temel! ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devletidir.» hükmünü getir
miştir-. Yine Anayasamızın 8 nci maddesiyle bu 
hüküm, idare makamlarını ve kişileri sımsıkı 
bağlar. 

Bu itibarla, konunun aydınlığa ka\uşmasını 
ve toplumu temelinden sarsacak istidatta olan 
bu tehlike üzerinde gerekli bütün tedbirlerin 
alınmasını sağlamak amacı ile bir. genel görüşme 
açılmasında ciddî faydalar görmekteyiz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğiu buyurunuz 
efendim. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan., Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, bu önergenin görüşülüp görüşülmiyeee-
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ği hususunda usul bakımından daha üç oturum 
onca vermiş olduğumuz bir önerge burada gün
deme geçilememesi yüzünden muamele görme
miş, Başkanlık Divanı bu önergenin uyarması 
neticesi olarak konuyu gündemden çıkarmıştı. 
Biiâhara Yüce Senatoda açılan müzakere sonu
cu bu konunun gündemden çıkarılamıyacağım 
karara bağladık ve daha sonraki oturumda tek
rar konu gündeme alındı. Bugün Sayın Başkanın 
benim önergemi muameleye koymadan reddedişi 
hakikaten usulsüzdür.. Bu itibarla biz her şeyden 
evvel usul bakımından bu görüşmenin mümkün 
"olamıyacağı hususundaki fikrimizi, aleyhte yap
mak istediğimiz bu konuşmada öncelikle belirt
mek istiyoruz. Her ne kadar içtüzüğümüzün 
128 nci maddesi gereğince genel görüşme öner
gesi üzerinde önerge sahiplerinden birisinin ko
nuşması önergenin ne maksatla verilmiş olduğu 
gerçeğini açıklamış ve aşağı - yukarı genel görüş
me gelecek oturumda açılsa da söyliyecekleri hu
suslar] söylemiş bulunmalarına rağmen ben bu 
görüşmenin burada usul bakımından ve Anaya
samızın 19 ncu maddesine de aykırılığı dolayı-
siyle yapılarmyacağmı izah etmek istiyorum. 
Yüce kararınızla müzakeresine lüzum görülecek 
veya görülmiyeeek olan «Türkiye'de din yoluyla 
girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın incelenmesi» 
gibi1 bizce asılsız ve mübalâğalı bir iddia ile ve : 
«Bu konuda etkili olacak bir politikanın tesbi
tine yardımcı olması amacı» gibi bir halisane 
maksat taşıyor görünerek bir genel görüşme açıl
masını istiyen önergeyi her şeyden önce Cumhu
riyet Senatomuz İçtüzüğünün .1.27 nci maddesi 
mâna ve medlulüne uygun bulmadığımız ve Baş
kanlık Divanının da bu vuzuhtan yoksun, nok
san önerge üzerindeki işlemini usulsüz gördüğü
müz için bunun reddedilmesini istemiştik. Millî 
Birlik Orunundan 6 sayın üye tarafından genel 
görüşme açılması isteği ile. verilen bu önergenin 
konu olarak sıraladığı hususlar şunlardır : 

1. Mezhep çatışmalarını gerçekçi bir yoldan 
incelemek; 

2. Bu konuda, kamu oyunu aydınlatmak; 
3. Ortak yargılara varmak; (Aynen kendi 

tâbirleri ile ifade ediyorum) 

4. Din yolu ile girişilen bölüeüğün. ve yıkı
cılığın incelenmesi; 

5. Bu konuda etkili olacak bir politikanın 
tesbiti. 
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Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün genel görüşme için tanıdığı sı
nır gayet kesin ve sarihtir. 127 nei madde aynen 
şöyle demektedir : «Genel görüşme, Hükümetin 
veya bir bakanın siyaset ve ieraatiyle ilgili be
lirli "bir konunun görüşülmesidir.» Bu tefsir ve 
tevile asla cevaz vermiyen açıklık ve katiyet kar
şısında Hükümetten bahsetmiyen veya bir ba
kanın siyaset ve ieraatiyle ilgili belirli bir konu
yu ileri sürmiyen bu önergenin noksanı tamam
latılmadan, yani 127 nei maddeye1 uygunluğu 
sağlanmadan muamele mevkiine konulmuş bu
lunmasını usulsüz saymaktayız. Genel görüşme 
müessiriyet derecesi itibariyle sözlü soruyla gen
soru arasında yer alan bir murakabe vasıtasıdır. 
Filhakika bu usul, genel görüşmeye müncer ol
ması, yani önerge sahipleri dışındaki parlâmen
to üyelerinin de görüşmelere katılabilmeleri' ba
kımından gensoruya ve siyasi mesuliyete yol aç
maması yönün dense sözlü soruya benzememekte
dir. Hattâ bu yüzden bâzı memleketlerde bu mü
essesenin «görüşmeli sözlü soru» diye adlandır
dığı da bir gerçektir. Fakat sözlü soru bir üye
nin her hangi bir husus hakkında Hükümetten 
bilgi istemesinden ibarettir. Şüphesiz sözlü so
runun gayesi Hükümetin murakabesi olduğuna 
göre, muhatabı ya Başbakandır veya bakanlar
dan birisidir. Soru ve binnetice genel görüşme 
bilgi edinme maksadına matufturlar. Her ikisi 
de mahiyeti icabı konusu ile ilgili bulunan ba
kana yöneltilmiş olmalıdır. Aksi halde önerge
nin gerverilmesi icabeder. 

Ben esasa mütaallik görüşlerimizi bu genel 
görüşmenin bu çerçeve içinde ve bu noksan ta
leple ve hele sayın arkadaşımızın burada ge
rekçe olarak yapmış oldukları görüşmeyi dinle
dikten sonra, şimdi cevaplandıracak değilim. Yal
nız şunu ifade etmek isteriz ki, genel görüşme
nin hakikaten muslihane bir maksatla talebedil-
diği ifade edilmesine rağmen sayın arkadaşımız 
gerekçesinde doğrudan doğruya bir partiyi o par
tinin grupunu ve o partinin Başbakanını isim 
zikretmeden çeşitli örneklerle çeşitli'yollardan 
yıpratma ve yermeden başka bir maksat taşıma
dıklarını ortaya koymuşlardır. Bunun dışında 
hakikaten hep beraber okumamız ve hatırlamamız 
gereken 19 ncu maddeyi Anayasamızın 19 ııcu 
maddesini de cidden âdeta unutarak aziz halkı
mızın birçok dindar insanlarına hakikaten bir-
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takım yanlış ithamlarda ve yermelerde bulun
muşlardır. 

Muhterem arkadaşlar açıkça belirteyim ki, 
biz Türkiye'ye ve Türk halkına her gün bir kara 
yafta takmak veya yapıştırmak, bir kara leke 
sürmek istiyen zihniyetin karşısındayız... (A. P. 
sıralarından bravo sesleri) Bakınız Anayasamı
zın 19 ncu maddesi ne diyor : 

«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aylan olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya. 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi ancak kişilerin kendi 
İsteğine ve küçüklerin de kanuni temsil çilerinin 
isteğine bağlıdır. Kimse Devletin sosyal, iktisadi, 
siyasi veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa 
din kurallarına dayandırma veya siyasi veya 
şahsi çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle her ne 
suretle olursa olsun dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan 
veya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna gö
re cezalandırılır. Dernekler yetkili mahkemece 
ve siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temelli 
kapatılır.» Bu gerçek ve bu Anayasa emri karşı
sında hakikaten sandık başı nedir bilmiyen arka
daşımızın «Sandık başına gidenlerin niteliğine 
bakarsanız» diye Türk halkına hakikaten bura
da benim anladığım mânada hakaret etmeye 
hakkı yoktur arkadaşlar. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Maddeyi 
iyi oku. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşımız sık sık halifelikten bahsetti
ler. Ve Türk halkının içindeki birtakım kimsele
rin ve toplulukların davranışlariyle dinî faali
yetleriyle halifeliği geri getirmeye, ihya etmeye 
çalıştıklarını burada ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içinde 32 milyon aklı başında Türk'ün 
bir tanesinin bu memlekette yeniden halifeliği 
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ihya yolunda bir davranış veya zihniyet içinde 
bulunacağını kabul etmek hatadır, bühtandır ar
kadaşlar.. (A. P. sıralarından bravo sesleri ve 
alkışlar) 

Yine muhterem arkadaşımız Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi hepimizin yalnız saygı duyma
mız, hakikaten zedelenmemesine, hakikaten göl
ge düşürülmemesine büyük itina göstermemiz 
gereken en üstün bir dinî makama da «gerici» 
sözleriyle maalesef gölge düşürme gayretleri hak
sızlıktır, dine saygısızlıktır kanaatindeyim. Ar
kadaşımızın burada, Sayın Başbakana ve dolayı-
siyle Adalet Partisine yönelttiği sözlerini cevap
landırmaya dahi lüzum görmüyorum. Yalnız 
«kaçak bir güreş» ten bahsettiler ki, bir Adalet 
Partili ve Adalet Partisinin bir yöneticisi olarak 
bu görüşlerini ve sözlerini cevaplandırmadan ge-
çemiyeceğim. Adalet Partisi bugüne kadar hiç
bir konuda, hiçbir yerde, hiçbir sahada hiçbir 
kimseyle kaçak gürcşmemiştir. (A. P. sıraların
dan «Karakucak güreşmiştir» sesleri, gülüşme
ler) Hep tuşla yenen güreşçiye minder bilmez
lerin meydan okuması cidden gülünçtür. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin başında da 
ifade etmeye çalıştığım gibi bu genel görüşme, 
bu önerge vazıh bir hedefe yöneltilm emiştir ve 
gerekçeli değildir. Şunu muhterem arkadaşları
mızın katiyetle bilmelerini bilhassa istirham edi
yorum; vazıh hedef ve gerekçeli her murakabe 

talebi bizim daima tasvip ve takibedeeeğimiz fay
dalı ve lüzumlu bir yoldur. Ama bu önergenin, 
belirttiğimiz hususlardan mahrumiyeti dolayı-
siyle üzerinde görüşme açılmasını mümkün göre
mediğimiz cihetle usul bakımından reddi za
ruridir. Bu husustaki bir önergemizi Başkanlığa 
takdim, ediyorum. İltifatlarınıza mazhar olma
sını isterim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevotoğlu'nun redde ait 
önergesi daha önce de ifade ettiğim gibi burada 
her hangi bir şekilde usuli oylamaya ve isleme 
tabi tutulacak bir husus değildir. Meclislerin de
netleme görevlerinin umumi heyetten peşinen, 
önceden usule uygundur, değildir müzakereleri 
yolu ile reddedilmesi veya takdire bırakılması 
mümkün değildir. 

Bu sebepledir ki; bir işlem yapmak mümkün 
değildir. 128 ııci madde gereğince işlem yaptıra
cağım şimdi. 

Sayın yeteri sayıda üyenin genel görüşme ta
lebeden önergelerinin kabul veya reddini şimdi 
oylarınıza arz cedceğim. 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ge
nel görüşme açılması talebi kabul edilmemiştir. 
Gündeme devam ediyoruz (A. P. sıralarından 
kaça kaç, sesleri) 38 e 77. İfade ettim 38 e 77. 
Gündeme devam ediyoruz. 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/160; Cumhuriyet Senatosu 
1/654) (S. Sayısı : 813) (1) 

BAŞKAN — Bunun görüşülmesine ilişkin 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 

müzakeresine devam olunmak üzere Yüce Sena
tonun 13 Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Turgut Cebe İsmail Yetiş 

Ankara 
Yigi't Köker 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Üç sayın üye Çarşı ve mahalle 
bekçileri kanun tasarısının bugün bitmediği tak
dirde yarın saat 15 te de görüşülmesinin devamı 
talcbedil inektedir. Bu hususu oylarınıza arz ede
ceğim. Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı 
bugün bitmediği takdirde yarın görüşülmesine 
devam edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 813 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

lîapor ve gerekçe daha evvel basılmış ve da
ğıtılmıştır. Gerekçenin okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. Tümü üzerinde 
söz alan arkadaşların isimlerini sırası ile okuyo
rum. Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Mansur Ulu-
soy, Sayın Ömer Faruk Kmaytürk. Ancak bu 
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sırada C. H. P. Grupu adına Mukadder Öztekin 
söz istemiştir. Usul hükümlerine göre evvelâ ken
dilerine söz vereceğim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mukadder Özte
kin, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER ÖZ
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Muhterem 
senatörler; Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunr 
tasarısının 'Millet Meclisince kabul olunan met
ninin tümü üzerinde C. H. P. 'Senato Grupunun 
görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

1. — 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahal-
lât Bekçileri Kanunu Anayasa Mahkemesi ka
pariyle 25 . 4 . 1966 tarihinde yürürlüğe gir 
raı-ek üzere 26 . 10 . 1965 te iptal edilmiş, aradan 
5 ay geçtikten sonra 21 . 3 .1966 tarihinde Hü
kümet Başkanı Sayın Demirel'in imzalariyle. 
sürenin hitamına bir ay kala, 21 . 3 . 1966 tari
hinde, yeni bir Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka
nunu tasarısı Millet Meclisi Başkanlığına sunul
muştur. 

Halen müzakereler yasama organlarında de
vam etmektedir ve Türkiye'deki mevcut 'bütün 
bekçi teşkilatlarındaki görevliler Mayıs - Ha
ziran ücretlerini alamamışlardır, muhtemelen 
bu kanun tasarısı yürürlüğe girinceye kadar 
da bu sıkıntıları devam • edecektir. Cüzi ücret
le güç şartlar içinde vazife gören bu teşkilât 
görevlileri nasıl geçinirler, nerelere ne şartlar
la borçlanmışlardır bilmiyoruz, fakat hepimizin 
tahmin edebileceği gibi ıstırap ve sıkıntı için
dedirler. 

Bu konuda genel olarak temennimiz Ana
yasa Mahkemesinin müstakbel ve muhtemel ip
tal kararları karşısında Hükümetlerin daha 
hassas hareket ederek, mevcut nizamı ve teşki
lâtı, kişisel hakları mağdur ve haleldar edici 
durum ve tutumların tahaddüsünden, mânevi 
sorumluluğundan kaçınmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
2. — 1963 yılında müsteşar Merkezi Hükü

met Teşkilâtı araştırma projesi yönetim kuru
lu raporunun 155 ve müteakip sayfaları İçişleri 
Bakanlığına hasredilmiştir. Mezkûr rapor bü
yük emek ve masraflarla Türkiye Devlet İda
resinin, idari tatbikat alanında, bilgi ve tecrü
beleriyle temıayüz etmiş elemanları tarafından 
yazılmış olup ciddî ve kıymetli bir tetkik mah

sulüdür. Raporun 159 ncu sayfasında «zabıta
nın birleştirilmesi teşebbüsüne geçilmesi bir 
zarurettir. Hattâ yalnız polis ve jandarmanın 
birleştirilmesiyle yetinilmemelidir. özel zabıta
nın da ıslahı ve yeniden uygun statülere 'bağ
lanması faydalı ve lüzumludur.» denilmekte
dir. 

Aynı raporda çarşı ve mahalle »bekçileri de 
özel zabıta kuruluşları arasında mütalâa edil
miştir. 

'Sayın senatörler; 
Hepimizce malûmdur, geniş anlamıyla ida

renin başlıca ıgörev ve sorumluluğu âmme niza
mının devamlılığını temin ile toplum içinde sü
kûn, emniyet ve huzurun 'demokratik prensip
lere uygun yürümesini sağlamaktır. İdarenin 
bu görev ve sorumluluğu yerine getirirken kul
landığı icrai kuvvet, zor kuvveti daha açık bir 
deyimle cebir kuvveti klâsik bir bölüntüye gö
re iki şekilde adlandırılır. Adlî zabıta ve idari 
zabıta. Birincisi suçluları takibederek bulma ve 
adlî mercilere tevdi etmekle görevli olup bastı-
rıcı vasıftadır. Bunlardan ikincisi önleyici ka
rakter arz eder ve bünyesi içinde iki tâli bölün
tüye ^ayrılır. 

a) Genel idari zabıta, 
b) özel idari zabıta. 
a ) Genel idari zabıta emniyet ve sükunu 

sağlar, Devletin emniyeti aleyhine girişilen 
komplolardan kazaların önlenmesine kadar top
lum ve şahısları tehdideden tehlikeleri önleme
ye çalıştığı gibi, cemiyetin normal yaşama za
ruret ve şartlarını aşan fiillerle mahzurlu dav
ranış ve tutumlar, gidermeye, bunlara mâni ol
maya gayret gösterir. 

b) özel idari zabıtaya gelince, genel idari 
zabıtadan farklıdır. Bu teşekkül genel idari za
bıtanın konularına dâhil o'lmıyan mevzularla iş
tigal ettiği gibi özel bir hukukî rejime de tabi
dir. 

Senatoya sunulan, Millet Meclisince kabul 
edilen Tasanda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ku
ruluşu genel zabıtaya yardımcı bir teşkilât ola
rak nitelendirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Netice olarak klâsik idare hukuku kuralla
rına aykırı düşen takdim tarzı üzerinde düşün
celerimiz şöyledir : 
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Yeni tasarı, çarşı ve mahalle bekçileri kuru
luşunu bir özel zabıta kuruluşu olmaktan çıkar
mış, emniyet kuvvetlerinin emrinde onlara '"bağ
lı tamamlayıcı bir kuruluş haline getirmiştir. 

Nitekim, tasarının ıbirçok maddelerinde bu 
ifade açıkça kendisini göstermektedir. Şu hal
de, Devletin genel kolluk teşkilâtı içinde müta
lâa edilmesi icabeden ve tasarı da da hu şekil
de takdim edilen yeni bir kuruluşa lüzum 'kal
madan 'mevcut genel kolluk teşkilâtının takvi
yesi cihetine gidilmesi hukukan 've 'mantıkan 
daha doğru olocaktır. Biz bu kanıdayız. Bu is
tikamette getirilecek: tekliflerin yukarıda adı 
geçen rapora da uygun düşeceği .mütalâa a t en. 
arz ederiz. 

Bu görüş dışında iki noktaya da teması fay
dalı görmekteyiz. 

1. — Anayasamızın 1 nei maddesi, «Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir» hükmünü getirmiş
tir. Hür dünya cumhuriyetlerinde 'mahallî ida
re muhtariyeti demokratik hürriyetlerin temel 
ilkelerinden sayılır, büyük bir titizlikle bu 
muhtariyete müdahaleden, yeniden tanzim, gö
rev verme veya görevlerini kısıtlamadan kaçı
nılır. Üyesi 'bulunduğumuz Avrupa Konseyi 
Mahallî İdareler Konferansı, aynı Konseyin is-
tişari meclisine 'bağlı Mahallî İdareler Komis
yonu çeşitli vesilelerle deklorasyonlar yayınla
mış ve mahallî idare muhtariyetine saygılı dav-
ramlmasını istemiştir. 

Biz bu tasarı ile, muhtar, hükmü şahsiyete 
haiz, bir mahallî idare kuruluşuna 'arzusuna ve 
imkânlarına 'bakılmaksızın yasama gücüne da
yanarak ibir görev vermek amacı 'güdüldüğünü 
müşahade etmekteyiz. Genel Kolluk kuvvetleri
ne yardımcı bir teşkilâtın bütçesini tanzim, kad
rolarını düzenleme, tcrfilcrini yürütme, 'gelirle
rini tahsil, sarfiyatını icra ve nihayet borçları
nı ve taahhütlerine tekabül yeni tasarı ile il özel 
idarelerine görev olarak verilmektedir. 

2. — 48 maddeden ibaret kanun tasarısının 
ayrıca 8 geçici maddesi vardır. Bundan başka 
aynı tasarıda muhtelif konularda 8 yönetmeli
ğin tanzimi görevi de İçişleri Bakanlığına ve
rilmiştir. Kanun redaksiyonu ve tekniği bakı
mından dikkatle hazırlanmadığı kanısındayız. 

Sayın Senato üyeleri; 

3. — özel idarelerinin gelir darlığı yüzün
den birçok görevleri yerine getiremez halde ol

dukları herkesçe bilinmektedir. Bunu isbatla-
maya çalışmanın gerekmediği sorumlu her şa
hıs tarafından her vesileyle, beyan olunur. Ana
yasamızın 116 ncı maddesinin son fıkrasında 
belirtilen görev yerine getirilmeden, özel ida
relere mükellefiyetler tahmil edilmesi doğru de
ğildir. 

İl özel idarelerinin sorumlu muhasipleri ge
rek il genel meclislerine karşı ve gerekse Sa-
yıştaya karşı il özel idare müdürleridir. Vila
yet çapındaki çeşitli bekçi kuruluşlarının ge
lirlerini tahsil, sarfiyatını icra sorumluluğu bü
tün netaici hukukiye ve cezalesiyle ibu müdür
lere aidolaeaktır. Esasen iş hacmi çok: ağır olan 
özel idarelere bu görevin tevdii tatbikatta, sa-
yılamıyacak kadar mahzurlar doğuracaktır. 

Sayın arkad aşlarım, 

Netice olarak şunu arz etmek isteriz: Tiir-
kiyetimizde 9 milyona yaklaşık bir vatandaş 
toplumu yeni bir mükellefiyetle karşı karşıya
dır. Millet Meclisi Çarşı ve Mahalle Be'kçileri 
Geçici Komisyonunun raporuna göre de yeni 
bir vergiye tabi tutulmaktadır. Takdir ve tevzi 
işlemlerinin çeşitli komisyonlar 'marifetiyle her 
sene yeniden yapılması, vergi matrahının müp
hem bırakılması gibi hususatın ileride malî 'güç
lüklerin, sızlanmaların, ve vatandaş arasında 
haldi şikâyetlerin kaynağı olacağı :k<anısında
yız. 

Tasarının tümü üzerindeki görüş ve mütalâ
alarımızın bunlardan ibaret bulunduğunu saygı 
ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Bozcalı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER LÜTıFl BOZ
CALI (İzmir) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu hepini
zin bildiği gibi 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve 
Mahallât Bekçileri Hakkındaki Kanunun Ana
yasa Mahkemesince iptali üzerine hazırlanma
sında zaruret hasıl olmuştur. Bu 'kanunun ha
zırlanması sırasında evvelce meri olan ve Ana
yasa Mahkemesince de İptal edilen 29 Nisan 1330 
tarihli kanunun bugünkü ihtiyaçları karşılar 
durumda olmaması ve o kanunun beş madde
den ibaret ve tatbikatta birçok güçlükleri çev
resine alamıyan ve bugün çarşı ve mahallât bek-
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çilerinin esaslı bir düzen içerisinde bulundurul
masını temine yeter olmadığı da göz önüne alı
narak Hükümetçe hazırlanmış ve Millet Mecli
since de birçok tadillerle komisyonumuza ve 
Senato Komisyonunda da tadiller yerinde görü
lerek aynen huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu 
kanun birçok yenilikleri ve aksak olan birçok 
hususları düzenler mahiyette olması bakımın
dan son derece de faydalı olacağına kaani bulu
nuyoruz. Herşeyden önce bu kanun çarşı ve ma
halle bekçileri bütün yönleriyle bir nizama bağ
lamış. Ve belediye hudutları içinde çarşı ve 
mahallât bekçileri teşkilâtını en büyük .mülki
ye âmirinin emrinde, umumi zabıtaya yardımcı 
bir kuruluş olarak mütalâa etmiştir. Bittabi 
meslekî âmir, polis ve jandarmada olduğu gibi, 
çarşı ve mahallenin de emniyet âmiri ve jandar
ma kumandanı olarak kanunda tâyin ve, tasrih 
^edilmiştir. Mahalle ve çarşı bekçilerinin bu 
•kanunla yeni hir vergi ihdası yolunda gerek ba
sında ve gerekse biraz evvel kıymetli C. H. P. 
Grupu adına konuşan arkadaşımın işaret ettiği 
gibi bir vergi yükleme veya bu bekçi ücretin
den mütevellit, ağır bir mükellefiyetin tahmili 
mevzuubahiıs değildir, önce bugüne kadar, ge
rek çarşı ve gerekse mahallât bekçileri bulun-. 
dukları yerlerde muhtelif dairelerin kanun dı
şı hizmetlerinde kullanılagelmekte idi. Bu ka
nun ile ve bu kanunun üçüncü maddesi ile han
gi hizmetleri yapacakları hususu tamamen ka
yıt altına alınmıştır. Bundan başka 41 nci mad
de ile de 'bu tadadedilen hususlardan gayrı her 
hangi bir hizmette kullanılamryacağı hususun
da bir kere daha teyidedilmiş bulunmaktadır. 
Yine eski kanunda bir madde içerisine sığdırıl
mış bulunan özlük işleri bu kanun ile 6 ve 
20 nci maddesine kadar olan maddelerdeki hü
kümlerle bekçilerin özlük işleri düzenlenmiş ve 
her Türk vatandaşın ilkokulu bitirmiş ve as
kerliğini yapmış olmak kaydiyle, 30 yaşını geç
memek şartiyle bekçiliğe 'alınacağı ve 60 yaşına 
kadar da vazifede bulunabileceği kabul edilmiş
tir. 

Biraz evvel işaret ettiğim gibi ücretleri hu
susundaki yanlış anlamlar bu kanunun sarih 
maddesi ile meskenlerde veya mesken bölümle-
ıri ikamete tahsis olunan daire ve emsali yer
lerde ayda 10 liradan fazla olamıyacağı ve iş
yerinde ise ayda üçyüz lirayı geçemiyeceği ka

bul edilmiş bulunuyor ki, şu hale göre, asgari 
had hiç birinde de tâyin ve tesbit edilmiş de
ğildir. 50 kuruş veya bir lira veya onun üzerin
de her hangi >bir rakam en büyük köşk, villâ ve 
büyük evler, daireler, bunun içerisine dâhil 
edilerek meskenler için âzami had 10 lira ola
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır ki, bu miktar 
halen alınmakta olan miktarların vasatisi ola
rak dûnunda görülmektedir. İşyerleri için de 
asgari had tâyin edilmiş değildir. Bunlarda da 
âzami had tâyin edilmek suretiyle yine kanu
nun esaslı prensipler dahilinde tâyin ve tesbiti-
ni arzu ettiği kıstaslar üzerinden hesabedilerek 
tâyin ve tesbiti iktiza etmektedir. Bekçi istih
damını icabettiren belediye hudutları içindeki 
çarşı ve mahallelerin ihtiyacı olan bekçi adedi 
ve bekçilerin diğer gerekli kıldığı masraflar ön
ceden hesabedilecek ve ondan sonra bekçilerin 
bekliyeceği mesken ve işyerlerinin tadadı yapı
lacak, bu hadler dairesinde tevzi ve tesbit ko
misyonları bekçilerin ücretini tâyin ve tesbit 
edecek, idare âmirleri vasıtasiyle usulen ve 15 
gün müddetle ilân edilecek ve ilânın yapıldığı 
da yine mutat vasıtalarla halka duyurulacak. 
Meskenlerine veya işyerlerine tâyin ve takdir 
olunan bekçi ücretlerini hatalı gören veya fa
hiş gören kimseler diğer bina vergi usulündeki 
usullere tevfikan itirazlarını yapacak ve kesin
leşmedikçe de tahsil yoluna gidilmiyecektir. 
Bu cihet ve bu hususlar kanunda tamamen esas-
lı olarak hüküm altına .alınmış bulunmaktadır. 
Bilhassa bu işler her yıl teşkilâtın meslekî âmi
ri yani emniyet âmirleri veya jandarma kuman
danları Eylül ayının birinci günü, bekçi para
sının tahakkukuna esas olacak mesken ve iş
yerlerinin sokak ve kapı numaıralariyle malik, 
kiracı ve şâgilinin listesini yapıp, takdir ve 
tevzi komisyonuna sevk olunmak ve mülkî 
âmir tarafından da bir hafta içinde komisyona 
gönderilmek ve bu komisyonda kendisine liste
leri verilen işyeri ve binalar üzerinde, yine ka
nunda . kimlerden teşekkül edeceği komisyonun 
bir aylık mesai içinde bu işlerin de bitirileceği 
ve bu hazırlanan listeler üzerinden yapılan tarh 
ve tahakkuk dairesinde tahsil cihetine 'gidilece
ği hüküm altına alınmış bulunmaktadır ki, hiç
bir yerde ve hiçbir şekilde halkı ızrar eden ve 
adalet dışına çıkan bir hükmü 'bulmanın imkân
sız olduğuna kaaniim. Bu kanun bekçi ücreti 
ödeme kudreti olmıyan kimseleri de 38 nei mad-
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desinin son fıkrasiyle istisna 'etmiştir. Yine 
38 nci madde ile vergi muafiyetine giren bina
lar arasında ve 1837 sayılı (Bina Vergisi Kanu
nunun 3 neü •maddesinin yedinci bendinde sa
hiplerinin ikametine mahsus ve senelik iradı 25 
lirayı geçmiyen binaları da bekçi ücreti öde
mekten istisna etmiş bulunmaktadır. Gerek bek
çilerin güvenliğini temin, gerekse onların va
zifede diğer zabıta memurları gibi Devlet me
muru niteliğinde olduklarını tâyin ve tesbit 
eden hükümleri de bu kanun ihtiva etmiş bu
lunmakla bekçi teşkilâtımız için ve halen bü
yük hizmetleri her an görülen canları ile ve bü
tün güçleriyle hizmetlerini esirgemiyen bu kıy-
•metli insanların hizmetleri bu kanunla -karşı
lanmış teminat ve altına alınmış bulunmaktadır. 
Her yönü ile mükemmel olan bu kanunun Yük
sek .Meclisimizden sizlerin tasvibi ile de aynen 
çıktığı takdirde muhakkak faydalı olacağına 
inanıyoruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 'Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 'görüşülmekte bulunan 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı üzerin
de şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım. 29 Nisan 1330 tari
hinde kalbul edilmiş 4 maddeden ibaret olan 50 
küsur yıldan beri mer'i olan Çarşı ve Mahallât 
Bekçileri hakkındaki muvakkat kanunun 3 neü 
maddesi 25 Nisan 1966 tarihinde yürürlüğe gir
mek üzere 26 Ekim 1965 tarihinde iptal edilmiş
tir. Aslında bu tasarının gelmesi iptal kararı 
kadar bu zaruretin de ifade olarak kabul edil
mektedir. Tasarı uzun yıllardan beri tatbik edi-
1 eğelen kanun ile asla kıyaslanamıyacak derece
de her bakımdan mühim yenilikler getirmekte
dir. 

'Eski kanun sadece 4 maddeden ibaret olup 
bekçi müesseseıseini tedvire asla nıüsaidolmamış 
çıkan hukukî ihtilâflar zaman zaman ısdar edi
len içtihat ve kararlarla kanunun boşlukları da 
doldum 1 maya çalışılmıştır. 

Elimizdeki tasarı 5 bölümde 45 madde asıl 8 
ıgeçici maddeden ibaret olup 'gerek umumi gerek
se malî ve cezai hükümler yönünden teşkilâtla 
yepyeni bir hüviyet .getirmektedir. Gerek mükel
leflere gerekse vazifelilere hukukî yönden olduğu 
kadar iktisadi ve sosyal yönden de büyük yenilik
ler ve garantiler getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 50 küsur yıldan be
ri tatbikatta kalan eski kanun bu teşkilâtta gö
rev alan şahıslara hiçbir fayda temin etmediği 
giıbi' teşkilâttan da mükellefin beklediği hizmet 
tam olarak ifa edilmemiştir. İster istemez ça
lışanlar çalıştığı müddetçe faydalanmış, istikbal
leri düşünülmemiş, düşünülmiyen bu insanlar da 
o nisbette gayret göstermişlerdir. Bu çalışma 
'gayreti daha .ziyade asıl vazife başında değil ka
rakollar emrinde geçmiştir. Elimizdeki tasarı 
'her bakımdan vazifeye yöneltilmiştir. Bekçi teş
kilâtı bu sebeple asıl vazifesine yönelecek. Böy
lece hem mükellef ödediği ücretin mahalline 
masruf olduğunu görüp ödediği ücretin külfet 
olmadığına inanacak, görevliler ise istismardan 
kurtulacak, rahatlıkla her türlü hakları garanti-
ve alındığı için huzur içinde çalışacaktır. Yıl
lardan beri ihmal edilen mahalle bekçileri de 
kendisinden 'beklenen hizmetleri ifaya kavuşa
caktır. 

Malî hükümler yönünden tasarının getirdiği 
hükümler aylardan heri istismar edilmekte ise de 
meskenler için tâyin edilen ücretin tabanın ser-
hes bırakılması, az gelirli veya geliri yok dene
cek kadar az olan vatandaşları bekçi ücretinden 
muaf tutaibilme imkânını komisyonlara tanımış
tır. Şehrin veya kasabanın kenar maıhalle 1 erin
de oturanlarla Ankara, İstam'bul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerin merkezlerinde oturan mükellef
ler de bu şekilde birbirinden ayrılma imkânına 
'kavuşmuştur. Taban serbes ve tavan 10 lira ola
rak tesbit edilen hüküm gerek takdir komisyon
larını gerekse mükellefleri âdil bir ölçünün hu
dutları içine almıştır. 

Tahsil edilen bekçi paralarının müstakil bir 
'bütçe ile tesbit i mükellef lehine yıldan yıla bir 
azaltıcı istikamette taayyün edeceğinden hizmetin 
ifaısım gerçek durumla karşalartıracaktır. Bekçi
lerin Ceza Hukuku yönünden de durumları bir 
açıklığa, 'kavuşturulmuştur. 

Bütün hukukî ve sosyal esasları getiren bu 
tasarının tasvibinize mazhar olmasını, kabulü 
halinde teşkilâta ve milletimize uğurlu olmasını 
diler hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Uhısoy buyurun. 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın Baş

kan, aziz arkadaşlarım, 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 

tümü üzerindeki görüşlerimi anahat'ları ile siz
lere arz etmek için söz almış bulunuyorum. 
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Za'bıtanm bir parçası solan 'bekçiler ihal'km mal 
ve canının emniyet ve asayişini koruyan Hükü
met kuvveti olacağına göre bu personel için hu
zurunuza getirilen kanun tasarısının gayeyi istih
daf ve hukuk tekniğine uygun olması icabetmez 
miydi? Her nedense tasarının hazırlanmasında 
•bu hususa itina gösterilmediği kanun tasarısı
nın metninin tetkikinden' anlaşılmakta ve Mec
lis zabıtları da bunu teyidetmektedir. 

Sayın senatörler, 'bir kanun tasarısının her 
şeyden evvel konuyu kapsaması icabederken maal
esef bu tasarı bundan mahrum bırakmıştır. 
Tasarı Yüce Senatonun tasvibine mazhar olsa da
hi arzu edilen gayenin tahakkuk edemiyeceğini 
ve tatbikatta birçok güçlükler doğuracağı kanı
sındayım. Hükümetin vatandaştan selâm yolu 
ile bekçilere ücret ödetmesi hatalıdır. Mademki 
bekçiler polisin vazife ve salâhiyet ve mesuliyet
lerini taşıyacaklar o halde bu kanun temsilcileri
ne ödenecek ücretin halktan değil genel bütçe
den ödenmesi gerekmeliydi. Hükümt bu kanun 
tasarısını bu yoldan ele almamış bekçi ücretlerini 
takdir komisyonlarının eline bırakmıştır. Bu hu
susun birçok huzursuzluklara yol açacağına şüp
heniz olmasın. Aynı zamanda Hükümet bu tu
tumu ile de kanunu temsil edecek olan bekçilerin 
prestijini halkın muvacehesinde hiçe indirmiştir. 
Hükümet halka ve bina vergilerine münasip mik
tarda bir zRim yaparak bekçi ücretlerini umumi 
muvazeneye ithal etmiş olsaydı en âdilâne bir iş 
-olurdu kanısındayım. Bu suretle de kanunun 
temsilcisi olacak bekçilerin varlıkları meydana 
çıkar halktan favda görür, vatandaşların da hu
zursuzluğu önlenmiş olurdu. 

'Sayın senatörler; bu kanun tasarısı ile bek
çilere tanınan asjgari ücrette sosyal adalet ilke
lerine aykırıdır. Yüklendikleri vazifeler ve ça
lışma saatleri ve mesai durumları hakkaniyete 
uzak ve yetersizdir. Bekçilerin terfi sistemle
rindeki kıstas da âdil değildir. Kadrosuzluk yü
zünden aynı yerde kalmaları da adalet prensip
leriyle bağdaşamaz. Hiç olmazsa Ibir iki üç. de
rece yükselmeleri hem. şevklerini artırır hem de 
vazifeye bağlılıklarını pekleştirir kanısındayım. 
Emeklilik bakımından da kanun taisarısı gerçek
lere aykırıdır. Vatandaşların mal ve can emni
yetini korumakla görevli gece bekçilerinin haki
katen hizmetleri ağırdır. Hizmet yaşla müte-
nasibolmalıdır. Altmış yaşında bir insan gece 

bekçiliğini lâyıkı veçhile yapamaz. Bekçilerden 
polis kadar kanunî bilgi ve tecrübe istenildiğine 
göre bu bilgi ve tecrübeyi ne ile elde edecekleri 
bizi düşündürmektedir. Kurslarda verilecek bil
ginin kifayet etmiyeeeği kanaatindeyiz. Bun
lar için Bekçilik Okulu adı altında bir okulun 
açılmasını bekçi olacakların buradan yetişti
rilmesinin -daha uygun ve başa-rı sağlıyaeağı ka
nısındayım. 

Aziz arkadaşlarım, halktan alman bekçi pa
ralarının (İeuel Muhasebe kanunları hükümle
rine de aykırı olduğu Anayasa Maıhkeıme'siriin ka
rarı ile sübut bulmuştur. Çarşı ve mahalle bek
çileri Kanunu gece zâbıtatsı kanunu olarak ge
tirileceği Bütçe ve Plân komisyonlarında defaatle 
ifade edildiği halde tasarı böyle gelmemiştir. 
Eğer gece zabıta kanunu olarak getirilmiş olsay
dı bekçiler zabıtanın bir rüknü olarak pıolis va
zife ve salâhiyetleri Kanunu hükümleri dairesin
de vazife göreceklerdi. Ayrıca bekçiler yalnız 
goee bekçiliği vazifesi görmiyerek zabıtanın bü
tün görevlerini geceleri de ifa edecekler, asayişe; 
lalha çok yardımcı olacaklardı. Üzülerek söylü
yorum ki, bu kanun tasarısı yukarda arz etti
ğim hususlardan mahrum ve gayeye uygun ola
rak hazırlanmamıştır. Bu tasarı iltifatınıza maz
har olur, kanunlaşırsa kanunun memlekete ve 
bekçilere hayırlı olmasını dilerim. Hepinizi hür
metle, saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalı, 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bu kanun tasa
rısı mahalle bekçilerine ait ve fazla ehemmiyetli 
değilmiş gibi gözükmekte ise de esasında vatan
daşı çok yakından alâkadar eden bir tasarıdır. 
Bendeniz kanun tasarısının çok acele hazırlan
mış olduğu ve bir çok noksanlarla malûl bu
lunduğu kanaatindeyim. Ve bu sebeple konuş
mamın sonunda tasarının tümünün komisyon ta
rafından geri alınmasını ve yeniden tetkik edil
dikten sonra huzurunuza getirilmesini teklif 
edeceğim. Ve kanunun tümü hakkında müspet 
rey kullanacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun metni tet
kik edilirse en mühim kısım; vatandaşa tahmil 
edilen külfet kısmıdır. Malî, teknik bakımın
dan ve kanunların tedvini bakımından vatanda
şa tahmil edilen külfetin mümkün olduğu kadar 
muayyen olması, ihtilâfa mevzu olmaması ve 
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vatandaşa da fazla külfet tahmil etmemiş 
olması lâzımgelir. Halbuki bu tasarının tatbi
ki vatandaş arasında büyük bir huzursuzluk 
ve memnuniyetsizlik yaratacaktır. .Bunu bü
tün samimiyetimle söylüyorum. Tatbikat bunu 
gösterecektir, muhterem arkadaşlar. Zaten bu 
güne kadarki bekçi parası tatbikatı vatandaş 
arasında geniş bir huzursuzluk doğurmuştur. 
Bugün getirilmekte olan şu tasarı mali mükel
lefiyetleri artırım iş bir e ok komisyonlar kurmuş 
meselâ 27 nci maddeye güre tahakkuk edecek 
bekçi parasına itiraz mercii «Bekçi paralarına 
yapılacak itirazlara özel idarelerin diğer vergile
rindeki usul ve esaslar uygulanır» diyor. «Özel 
idarelerin vergilerindeki usul ve esas uygulanır» 
bu müphem bir tâbirdir. 

35 nci madde «İtirazın incelenmesi sonunda 
kesinleşmiş olan tahakkuklar» itiraz ne zaman 
kesinleşecek? İtirazın incelenmesi... İtirazdan 
sonra bir temyiz safhası var, itirazın kesinleş
mesi diye bir HVJ yok. İtiraz komisyonunun ka
rarıyla itiraz kesinleşmiş olmaz. Bundan ne 
kastediliyor'? Ondan, evvelki maddede «diğer 
vergilerde tatbik edilen usul ve esaslar uygu
lanır» diyor. 

Demek ki, binnetice Devlet Şûrasına kadar 
gidecek. 35 nci madde; «İtirazın incelenmesi ve 
kesinleşmesi» demiş. Bu da bir müphem tâbir. 
Hangi halde kesinleşecek? İtiraz mercii karışık. 
Zaten bu takdir komisyonları ve itiraz komisyon
ları yeteri kadar kurulur. Komisyonlara işin 
havale edilmesi, bugüne kadar yapdan tatbikat
ta meselâ kira takdir komisyonlarının tatbika
tı memleketteki hiç müspet ve iç. açıcı bir ne
tice vermemiştir, ihtilâf mevzuu olmaktan ileri 
gitmemiştir. Tavan 300 lira olarak konmuştur. 
Muhterem arakdaşlar, bu ticarethanelere konan 
300 lira çok fahiştir. Bu tavanıdır, her zaman 
300 lira konnııyacak. İşte bütün mesele mem
lekette bütün şikayet mevzuu, bütün suiistimal 
mevzuu bir komisyona bu takdir yetkisini ver
mek, 300 lira da koyacak, on lira da koyacak
tır. Kimin takdirine kalmış ? Komisyonun. Ko
misyon kimlerden müteşekkil? İlân edilecek di
yor. Şimdiye kadar içinizde kim bekçi parasının 
kaymakamlıktaki ilânına gitmiş"? Vatandaş seç
men kütüklerindeki isimlerini dahi takibetmiyor. 

Kaymakamlıklar ilân edecek, vatandaş baka
cak itiraz edecek. Muhterem arkadaşlar, bun

lar nazaridir. Bunlar tatbikatta yoktur. Kesin
leşecek. Tahsili Emval Kanununa göre gelen 
parayı tahsil etmeye gelecekler. Vatandaş ba
ğıracak, çağıracak. Memlekette İni kanunun 
tatbikatından bir sene sonra dahi tekrar değiş
tirme tasarıları gelecektir mutlaka. Buna mâni 
olmak için bunu komisyona iade edelim. Daha 
olgun ve kesin hükümlerle karşımıza gelsinler. 
300 lira para çok arkadaşlar. Bina Vergisinden 
daha çok olarak bekçi parası tahakkuk ettiril
miştir. Bina Vergisinden çok bekçi parası, ol
maz. Mazi bakımından ölçülere bakın muhte
rem arkadaşlarım. Şimdiye kadar Türkiye'de 
Varlık Vergisi müstesna hepimizin tcl/in ettiği
miz, Türkiye'nin malî mevzuatında olmıyan bir 
hüküm var. Takdir mükellefin malî gücüne gö-
re yapılacak. Şimdiye kadar görülmüş bir tâbir 
değildir. Varlık Vergisinde bu vardı, oda ma
lûm hepimiz lanetledik, söyledik. Gelecek ko
misyon. Sen zenginsin, sana fazla koyalım. 

Bu kanun tasarısına nasıl geçmiş? Her halde 
bu komisyonun gözünden kaçmış olacak. Bir 
defa bunların hepsinin kaldrnlması ayıklanması 
ve temizlenmesi lâzımdır. Bu bakımdan mut
laka tasarının komisyona iadesi zaruridir. Biz-
daha maddelere geçmeden en iyisi, komisyon 
bunu geri alsın ve olgunlaştırıp öyle getirsin. 

Muhterem arkadaşlarım; neresini tetkik 
ederseniz ediniz bu kanun memlekette huzur
suzluk mevzuu olacaktır. Bu bakımdan ben 
muhterem arkadaşlarımızdan ve bilhassa ko
misyondan, tasarıyı geri almasını, eğer almaz
larsa tasarının tümüne menfi rey vermelerini 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; ben
den evvel gerek gruplar adına, ve gerekse şa
hısları adına konuşan arkadaşlarım, önümüzde1 

konuşulmakta bulunan Çarşı ve mahalle bekçi
leri Kanunu üzerindeki fikirlerini olumlu şe
kilde açıkladılar. Bir şansızlık olacak, sıram 
zannediyorum daha evvel gelecekti tümü hak
kında, açıkbyacağım fikirleri bâzı arkadaşlarım 
tekrar ettiği için onlardan safmazar edeceğim. 
Yalnız şuna işaret etmek isterim ki, Sayın Er
doğan Adalı arkadaşımın 27 nci maddedeki malî 
hükümlerine değindiği hususları aynen kabul 
ediyor ve iştirak ediyorum. Bu iştirakim he-
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men. müsaade buyurulursa okuyacağın bâzı ve
sikalarla da, Türkiye'nin hemen hemen muhte
lif yerlerinin ticaret ve sanayi odalarından aldı
ğım yazı vesikalariyle de Türk efkârı umumiye-
sine bu kanunun huzur getirmiyeceği ve tama-
miyle malî hükümleri için aleyhinde olduklarını 
ifade eden yazılar ve müspet vesikalar elimizde
dir. Bu yönden hakikaten Erdoğan Adalı arka
daşımın izah ettiği on lira meskenlerde tavan, 
işyerlerinde de üç yüz lira olan çoktur arkadaş
larım. Ve diyorlar ki, yine Adalı arkadaşımın 
işaret ettiği gibi, bu şahısların, ferdin malî du
rumu nazarı itibara alınarak konulacaktır, üç 
esas. Binaenaleyh, bu ifade nazari bir ifadedir. 
Ferdin malî durumu ve hele maddede yer alan 
durumlarına bakılarak bekçi parası dağıtılacak
tır, ibaresi ve mahalli özellikleri, deyimleri kesin 
sınırlı ifadelerle bu şekildeki bir kanuna, fer
din malî durumu düşünülerek ona göre bekçi 
parası konulacaktır, ibaresi kanun anlamına, 
ben özür dilerim hukukçu olmamakla beraber 
kabul edilebilecek bir şey taşımamaktadır. 

Ayrıca kanunun maddeleri arasında çekiş
meler vardır. Arkadaşımın dediği gibi, bu ka
nunu komisyonun geri alıp tetkik etmesinde 
fayda vardır. Şayet tetkik edip almaz ve ka
nun çıkacak olursa gerek Hükümetin ve gerek
se komisyonun çelişen birinci, 22 nci, 43 neü 
maddelerini, hiç olmazsa izah edeceğim şekilde 
burada çıkıp cevaplandırmak bağdaştırmasını 
ve bu çelişen maddelerin zabıtlara geçerek ya
rın tatbikatta amel edilmesi hususundaki müş-
kilâtı önlemek bakımından da faydalı mülahaza 
etmekteyim. Birinci maddede, «Bu teşkilât 
bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder.» de
nilmektedir, gayet sarih. 22 nci maddede, «bek
çi teşkilâtı mensubu» denilmektedir. 43 ncü 
maddede «'bekçi ve bekçibaşılar» denilmektedir. 
Bir de, başı, çıktı. Binaenaleyh önden birinci 
maddede bekçi adayı 6 ay, sonra o da bekçi 
oluyor. 43 ncü maddede «bekçi ve bekçibaşı» 
oluyor. Bir de başı, ilâve edildi. Demek ki 
teşkilât geniş. Sonra, 22 nci maddede «bekçi 
teşkilâtı» denilmektedir. Şimdi bunun karşı
sında bir soru çıkıyor. Bekçi teşkilâtı yerine 
maddelerde izah edildiği gibi sicilleri ve terfi
leri zabıtadan mensubolduğu dairede tutula
cak dosyalarda amel edilecek. Bunların para
ları özel idarelerinde toplanılacak. İki ayrı te

şekkül. Özel idareler paralarını toplıyacak ve 
özel idare bir masa kuracak yahut yaptığı gibi 
onlara âmir hüküm koymuş. Onları yapacak. 
Terfilerini ve dosyalarını zabıta yapacak. Ve 
bu bekçiler de bekçi ve bekçi adayı olacak. Ken
diliğinden iki ayrı masa ve ayrı dairede çalış
ma var. Eğer böyle olmayıp da, gerek komis
yondan ve gerekse Hükümetten tavzih etme
lerini istiyeceğim. Bekçi komisyonlarında bun
ların terfii ayrı bir yerde, paraları ayrı bir yer
de tahsil, hizmetleri birçok külfetler... Söz al
dığımız maddelerde bunlara ayrı ayrı değine
ceğiz. Binaenaleyh, bu hizmetin görümünde 
bir bekçi bürosunda birleştirilmek ve orada 
bir masa verilecekse bir teşkilât var, 22 nci 
madde öyle diyor çünkü. Bekçi teşkilâtı di
yor, teşkilât.. 43 ncü madde bekçi basılarını 
koyuyor. Yani bir teşkilâtı olacaktır bunun. 
Eğer yoksa, bunu aydınlatsınlar. Kanunun 
âmir hükümlerine göre paralarını özel idare
den alacaklar, terfilerini zabıtadan. Bunu bil
memiz lâzım. Bu teşkilât hakikaten birinci mad
dede olduğu gibi iki kişi ise; bekçi ve bekçi 
adayları, bekçibaşı ne demek? Bunun izahını 
istiyeeeğiz. 

Hakikaten Sayın arkadaşım Erdoğan Adalı 
malî hükümlere değindi. Ben de değinecektim. 
Tamamen iştirak ederim, vatandaş bir huzur
suzluk ve karışıklık içindedir. Ticaret ve Sa
nayi Odasından aldığım resmî vesika; ne 
yapıyorsunuz,, diyor. Ama bunu okumaya lü
zum görmüyorum, izah edildi. Sonra, ben de 
bu üç maddenin çelişmesi karşısında bu işlerin 
maddeler arasında konuşularak ayrı ayrı çeliş
melerle karşılaşılmaması bakımından bu işa
ret ettiğim noktaları nazarı itibara alarak ko
misyonun veya Hükümetin bunu tekrar düzelt
mesini rica edeceğim ve kanunu geri almasını 
.ben de istirham edeceğim. 

Ayrıca, yine bir maddede, 16 nci maddede 
bir yazı var. «Çarşı ve mahalle bekçileri 60 ya
şına kadar çalıştırılabilirler.» Bu gayet kötü bir 
madde. 60 yaşma geldi mi o adamı bırakaca
ğız, 60 dâhil değil. 60 yaşma geldi mi bıraka
cağız. Bu defa bir şeyle karşılaşıyoruz. 506 
sayılı Kanuna göre sigorta bunlara bir sene 
para vermez. Bu adam bir sene ne olacak? 60 
yaşma kadar? Onun için bir önerge vererek 
60 yaşını teklif ettim. 60 yaşını bitirenler, de-
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mek lâzım yine bu maddede. 60 yaşma kadar 
olunca 60 a geldi mi, zaten arkadaşlarım da 
benden evvel konuşan arkadaşlarınım da izah 
ettiği gibi, 60 yaşında bekçilik hizmeti olmaz. 
Zaten bu kanunun tümü bekçilik hizmetini 50 
sene evvel kurulmuş düzene göre yürütüyor, 
o da ayrı. Oraya gidersek o da ayrı. Bu ka
nun bir emniyet ve asayişin başlangıcıdır. Po
lisin başlangıcı, ilk yardımcısıdır. Ne isim 
derseniz deyin. Beni gece koruyacak insandır. 
Polis devriye geziyor. Binaenaleyh, devriyeleri 
çoğaltıp bu teşkilâtı tamamen kaldırmalı ama 
bilmiyorum nasıl geldi. Parasını tamamen bek
çileri imtihan edip, ve yahut smflara, kurslara, 
lolanlarm müktesep haklarını sayın. Bu teş
kilât yeni bir düzene girmelidir, biz öğrendi
ğimiz düzeni biraz rÖtüş yapıyoruz, kanun ge
tirmiş oluyoruz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Biz, emniyetin başlangıcı polisin ilk görevlisi 
bekçiden hizmet bekliyoruz, bilgili olması lâ
zım. 

Bekçinin umumi muvazeneden para olması 
hakikaten yerindedir. Ama bir arkadaşım söy
ledi ki, - münakaşa da ettik bu hususta - bu
nun parasını halk veriyor. Halk versin. Bina 
Vergisini de bir yere koysaydı. Böyle gelseydi 
Maliye. Hesaplarını yapsaydı. Yani bekçinin 
de hayatını garantileseydi. Nitekim bu kanun
la garantili değil. Bir sene garantili değil, bekçi. 
16 ncı maddede 60 yaşma geldiği zaman dışarı
ya çıkar. Ama kim ödiyecek. 60 yaşma kadar 
60 yaşını bitirenler, diye bir kayıt yok. Oku
dum. Binaenaleyh, İşçi Sigortalariyle temas et
tim, müşavirlerle konuştum; 60 yaşını bitir
meden kendilerine bir aylık, bir ödenek ver
memektedir. Vermediğine göre, bu arkadaş ne 
olacak bir sene? Hepimizin kapısını çalacak, 
ben aç kaldım iş bulun. Böyle kanun olmaz, 
Binaenaleyflı bu madde de sakat. 

2. — Başkanın; memleketimizi ziyaret etmekte 
bulunan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Ger-
hart Schroeder'in Senatoda bulunduğuna dair 
bildirisi 

BAŞKAN — Devam edin, efendim. 
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bina-

Ayrıca bekçilerin suçlarına dair bir madde 
var. Zannediyorum 43 ncü madde, yahut 40 ncı 
madde. Orada da bir konu var. Tamam 40 ncı 
madde. Çarşı ve mahalle bekçileri, oraya bir 
kelime ilâve etmek lâzım, «idari vazifelerinden 
dolayı..» Bekçilerin iki türlü vazifesi var arka
daşlar. Biri idari, biri adlî - hukukî vazife. 
Şimdi, bekçi gece uyudu, bunu devriye polisi 
arkadaşım yakaladı veya âmiri, idari vazife 
verdi. Bekçi arkadaşım hırsızı yakaladı, sonra 
her nasılsa bıraktı yolda giderken. Adlî vazife 
başlar. Kini mahkûm edecek? Burada yok. 
Binaenaleyh buraya, bir ilâve lâzım. Hulâsa, 
kıymetli vakitlerinizi almıyayim. Maddelerde 
ayrıca konuşacağım. Tasvibederlerse gerek ko
misyon ve gerekse Hükümet, bu kanunu yeni
den ele alıp düzeltsinler. 

Hemen şuna işaret etmek isterim ki, sizler
den çok özür dileyerek işaret etmek isterim 
ki, aylardan beri paralarını alamıyan bu sını
fın para almalarını arzu etmeyi can ve gönül
den istirse.k de, hattâ bu saatte verilmesini ar
zu edersek de. Fakat birtakım aksaklıklarla 
çıkan kanun bunlara derhal para verilsin, diye 
çıkmasın ve bu da Personel Kanunu hikâyesi
ne dönmesin. Biz (bunun acısını gördük. Bunun 
üzerine bütün hukukçu arkadaşlar eğilsin. Ben 
hukukçu değilim. Fakat sosyal işler yönünden 
gerek sosyal sigortalarda ve gerekse hekimlik
te ve bekçilerin külfetli hizmetinde bu kanunu 
tetkik etmek mecburiyetinde kaldım. Bu ka
nun her yönüyle Meclisten de tetkik edilip gel
miş olmasına rağmen elle tutulacak bir tarafı 
yoktur. Ve tatbikatta da birçok aksaklıklara 
duçar olacaktır. Ben hukukçu arkadaşlarım
dan rica ediyorum. Bu kanunu teker teker oku
yup bugünkü... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, bir dakika. 
Saym üyeler, Federal Almanya Dışişleri Ba
kanı Ekselans Gerhart Sohroeder Cumhuriyet 
Senatosunda bulunmaktadırlar. (Alkışlar) 

enaleyh saym komisyondan ve saym Hükümet
ten istirham ediyorum, titizliğim şu, hassasiye-

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

6. — GÖRÜŞÜLLEN İŞLER 

— 252 — 



C. Senatosu B : 86 12 . 7 . 1966 O : 1 

tim bu sınıfa faydalı olmak için istirham edi
yorum, bu sınıfa yarın bu kanunun birtakım 
aksaklıkları çıkmaması ve bunu yöneten umum 
müdürün bu işte müşkülâta uğramaması bakı
mından bu kanunun madde madde yeniden tet
kik edilmesini ve bu kanunu bekliyen bu kar
deşlerimize faydalı olmamız bakımından tek
rar etüdünü, tetkikim, çelişen maddelerin üze
rine eğiriilmesini ve bunların sarahate kavuş
turulmasını ve bekçi arkadaşlarımıza faydalı 
olmak bakımından arzu ediyorum. Eğer tevec-
cühünüza mazhar olursak vakit kaybetmeden, 
maddelere geçmeden arkadaşlarım kabul ederler
se bu kanun yeniden komisyonda etüdedilmesi 
ve birkaç hukukçu arkadaşın da buna iştirak 
ederek hattâ parti farkı gözetmeksizin büyük 
bir hizmet olacak bu bekçileri kurtarmak ba
kımından ve hizmet vermeleri bakımından bek
çilerin, bu kanunu tetkik etmelerini istirham 
ediyorum. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için hepinize teşekkür eder hürmetlerimi 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon veyahut da Hükümet 
buyurunuz efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Daha önce söz 
istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın sözcü, saym 
hatipten sonra size söz vereceğim. Buyurunuz 
Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım, çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
hazırlanan kanun tasarısı huzurlarınıza gelmiş 
ve muhtelif arkadaşlarımız da vukuf ile bu ka
nun üzerinde durmuşlardır. Şimdi anlaşılıyor 
ki, bunun gerekçesi gayet zayıftır. Ve çok kı
sadır. Bunu idareci arkadaşlarımız hazırlamış
lardır. Eşref Ayhan - Kapardı gibi kıymetli ar
kadaşlarımız. Ama gerekçeyi okuduğumuz zaman 
da kanunun tam metnini anlamak, şümulünü anla
mak imkânı yok. Şimdi anlıyorum yaptığım 
kısa bir tetkikat, hattâ tetkikat değil bu ka
nun 12 bin bekçiyi alâkadar ediyor Por
tesi de 1962 tahsilat 43 milyon, 1965 tah
silatı 63 milyon. Demek ki yüz milyon li
ra içinde oynuyor. Hani gerekçede Eşref 
Bey bunlar ; Hiçbirisi yok. Demek ki 
Karma Komisyon sathi bir tetkikatla şişirmiş, 
kanunu salmış buraya. Evvelâ bu. Şimdi arka
daşlar, bu oniki bin insan iki aydan beri de 

maaş alamıyorlarmış. Ne yer ne içer bu insan
lar1: Hiç kimse bir şey söylemedi. Elbette ek
mek yiyip su içiyorlar ve gıda alıyorlar. İşte 
esas nokta buradadır, büyük şehirlerde. Hani 
o pazvant diye küçük yaşımızda sopasını vu
rup yangın var diyen adamlar kaybolmuş orta
dan. Kendi kendine geçinebilen bir zümre hâ
sıl olmuştur. Büyük şehirlerde öyle. Söylemek 
istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ama maatte
essüf böyle. Geçinebiliyor demek ki, bekçi. İki 
ay aylık alamasa da geçinebiliyor. Bu bir ha
kikat. Saym Emniyet Umum Müdürü Bey de 
burada, o da İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü 
yapmıştır. Muhtelif istikametlerde bunun por
tesini elbette benden daha iyi bilirler, daha iyi 
takdir ederler. 

Şimdi arkadaşlar, bir Devletin kuruluşu 
emniyet ve asayiş ile başlar. Jandarma Devlette 
de böyledir, modern Devlette de böyledir, hat
tâ var, ise liberal anlayışlı Devlette de böyledir, 
emniyet ve asayiş. Demek ki, Devletin bünyesi 
içinde, nasıl bünyesi içinde? Belediye hudutla
rı da değil kasaba anlayışında değil, bütün va
tanın hudutlarım kapsıyan her parçasında hâ
kim. Kanunun içine bakıyorsunuz yok böyle bir 
şey. Ya ne vardır? İdare âmiri takdir edecek, 
komisyon takdir edecek yani eski eşrafı belde 
gibi mahallî komisyon kendine göre kıstas ko
vacak vergi salacak. Nerede var böyle bir şey 
modern Devletin içinde? Var mı arkadaşlar 
modern bir Devlette? Komisyon gelecek üç kişi 
beş kişi toplanacak, halka vergi salacak varsa 
misâlini verin, bana. Yok böyle bir şey, yok 
olamaz. Demokrat bir Devlette Cumhuriyetle 
idare edilen bir Devlette böyle kanun tasarısı 
gelemez. Gelmemesi lâzımgelir. 

Arkadaşlar ben. affedersiniz, Hükümeti ten-
kid etmiyorum. Elbette kabine bunu kolay ha-
zırlıyamaz. Ama ihtisas sahiplerini tenkid edi
yorum. Devletin tümen tümen ihtisas adamı 
var. Ne zaman getirmişler bunu? Ne zaman sı
kışmış Devlet, parayı verememiş, tasarıyı da
yamış. Böyle Devlet idaresi olmaz arkadaşlar. 
Affedersiniz ben Hükümete tasaddi etmiyorum. 
arkadaşlara da tasaddi etmiyorum, ama gerçek
leri arz ediyorum. Eskiden vardı, bu, 1330 sa
yılı Kararname midir, muvakkat kanun mudur, 
deminden beri dönüyorum bir türlü bulamıyo
rum. 1924 Anayasası ilân edilmiş. Eğer karar-
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name ise bunlar da yürürlükte kalmış. Nasıl 
kalmış? Akıl erdirmek caiz değildir. Yani hü
kümetlerin bicbiri 1924 ten beri çarşı ve mahalle 
bekçilerini ele alıp bir kanun getirmemişler. 
Oluruna bağlamışlar, gitmiş. Demek, hepsi ka
bahatli, ben kimseyi ayırmıyorum. Sonra geli
yoruz vali takdir edecek, emniyet ve asayiş. El
bette vali takdir edecek. Ama nerede? Şahsi, 
özel görüşü ile değil, sübjektif görüşü ile de
ğil, objektif kaidelere dayanacak. Büyümüş ar
kadaşlar. Hani şu adam başına 75 kuruş veri
yorlar ya eski oktruva isminde her önüne ge
len belediye yanındaki köyüne dayanıvcrmiş 
belediye hududu içine. Büyümüş belediye, iki 
misli olmuş. Hudut öyle... Valilik yapmış olan 
arkadaşlar varsa bunu bilirler. Ne yapalım de
mişler, yanındaki köyü de bizim belediye hudu
duna alalım, kaç bin kişi var? 5 000 kişi var. 
75 kuruştan ne ediyor, şu kadar eder. Geliri art
sın belediyenin... 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Ben 
valilik yaptım... 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Efendim in
sicamımı bozmayın, valilik etmedim. O kadar 
aklım ermiyor. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz efendim. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Devam ede

mem ki, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Okyayuz hatibin kelâm 

silsilesini bozuyorsunuz. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Büyümüş. 
partiler büyümüş asıl işin mebdei orada. Par
tiler büyümüş, bu hudutlar büyümüş. İstihdam 
edeceksiniz insanı, emniyet vo asayişi temin için. 
Ufak yerde az kullanacaksınız, mmtaka geniş
lediği vakitte, hele şimdi cari olan, biraz evvel 
arz ettiğim şekilde genişi iyen yani köy olup da 
belediye hudutları içine giren yerlere mahalle 
bekçileri göndereceksiniz. Nasıl göndereceksi
niz? Yetişmez. O zaman ne olacak? Üç mü istih
dam edilsin, beş mi istihdam edilsin meselesi or
taya çıkacak. Demek ki, bu şeyleri o mahallin, 
o hudutlar içinde kalan insanların... Böyle söy
lüyor 27 nci madde. Açar okursak, «malî gü
cüyle, mükellefin malî gücü bekçi teşkilâtının 
ihtiyacı ve mahallî özelliklere nazaran alınmak 
suretiyle ayda üç yüz lirayı aşmamak üzere 
bekçi parası alınabilir diyor. Malî gücünü ala
cak, özelliğini alacak, genişse fazla istihdam 

edecek, öyle yapacak. Öyle. Başka şekli yok. 
Şimdi bu Anayasaya aykırı, yine birisi itiraz 
edecek, Anayasa Mahkemesine gidecek, oradan 
diyecek ki, bak «61 nci madde» herkes kamu 
giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi resim ve 
harçlar ve benzeri malî hükümler ancak kanun
la yapılır, «Kanunla yapılıyor. Umumiyet pren
sibi ne oluyor? Kanunla yapılıyor, matrahı ne 
oluyor, nisbeti ne oluyor? Belli değildir. Ya, ko
misyon takdir edecek. Takdiri oturanların yani 
aşağı - yukarı şimdi köylerde cari olan salma... 
Siz isterseniz onu biraz daha büyütün «ordu 
Belgrad'a girdi, haraç saldım» deyin.. Bu kadar. 
Üst tarafı yok, başka türlü kabili telif değil. 
Vergi prensibi ile, vergi anlayışı ile, hele mo
dern vergi anlayışı ile kabili telif değildir. Kim
se çıkıp da mütalâası ile bunu vuzuha kavuştu-
ramaz. Bunun müdafaasını bu bir vergidir, bu 
bizim bildiğimiz modern bir vergidir. Bunun 
ölçüleri vardır, bunun mükellefi bellidir, şudur, 
budur diye hiçbir suretle müdafaasını yapamaz. 
Hele bizim maliye teşkilâtımız şu uzun seneler
den beri vergilemeye doğru gidiyor. Yani âdil 
vergilemeye doğru gidiyor. Arkadaşlar bu ver
gide adalet var mıdır? Neresinde vardır? Ver 
bütün kirayı bekçi parasına. 

Şimdi arkadaşlar, affedersiniz şimdiye ka
dar gidiyordu tabiî. Ama bir mesele Parlâmen
toya geldi mi, bir kanun haline geldi mi elbet 
herkes fikrini söyliyecektir. 

Çok özür dilerim bu eski tâbirle; tekniği de 
zayıf olan bir kanundur. Prensipleri de hemen 
hemen Anayasaya aykırı olan bir kanundur. 
Hele alınacak vergiler Anayasaya tamamen ay
kırı olan bir kanun olarak karşımıza gelmiştir. 
Ama ne olacak memleketin emniyet ve asayişi? 
Onu da izinli olan Dahiliye Vekili Faruk Sü-
kaıı düşünsün. (Gülüşmeler, alkışlar) Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Suphi 
Batur ağabeyimiz «bu gibi vergiler hangi usul
de mevcuttur» dediler. Kendileri uzun zaman 
kaymakamlık yaptıklarına göre bilmeleri icabe-
derdi ki, Bina ve Arazi vergilerinin takdiri de 
el'an mer'i olan kanunla komisyon tarafından 
takdir edilmektedir. 
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Bunun takdir etmiş olduğu kıymeti vatandaş 
eğer beğenmezse vergi itiraz komisyonları vardır 
ve ona itiraz edilir. Hattâ bu Temyize kadar, 
Danıştaya kadar da uzanabilir. Yani böyle bir 
usul kanunda mevcuttur. Yalnız benini komisyon 
ve Hükümetten sormak istediğim lıususat, kanu
nun Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen 
esbabı mucibeye uygun olarak mı hazırlanmıştır? 
Zira kanun der ki, Anayasamızda, 29 Nisan 1330 
tarihli Çarşı ve Mahallât Beke il eri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesinin «Bekçi paralarının 
tâyini, tevzii, cibayet ve tediyesiylc» ilgili kısmı 
Anayasamızın 61 ve 12G ncı maddelerine uygun 
olmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Hal böyle 
iken, acaba yeni hazırlanan İm tasarı Anayu.'-a 
Mahkememizin reddettiği esbabı mucibeye uygun 
olarak hazırlanan bir kanun mudur? Halbuki 
29 Nisan 1330 tarihli Kanunun üçüncü maddesi
ni tetkik ettiğimiz zaman da aynı kanunun yeni 
tasarıda bu hükümler mevcut olduğuna göre, yi
ne Anayasa Mahkemesine açılacak bir dâvada 
reddi kuvvetle muhtemeldir. Sonra en mühim 
mevzulardan biri de memleketimizin bilhassa de
niz kısımlarını ilgilendiren trol] e balık avcılığı 
mevcut iken acaba bu bekçiler gözleri ile trollün 
avlandığını gördükleri zamanda müdahale etme 
yetkileri yok mudur? Kanunda bu hususlar da 
zikredilin em iştir. Ondan sonra kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasında «va
zife saatleri içinde» diyor. Peki, vazife saatleri 
dışında her hangi bir hal olduğu zamanda bu 
üçüncü fıkra ne şekilde yürürlükte olacaktır? 

Yine muhterem arkadaşım 27 nei madde üze
rinde durdular. Bendeniz de bir nebze durmak 
istiyorum. Bir apartman yirmi dairelidir. Bek
çi bunun ancak bir kapısında bekliyecoktir. 20 
ayrı ayrı daire olmadığına göre, her daireye de 
ayrı ayrı bir fiyat takdir edildiğine göre bu du
rum karşısında nasıl oluyor da, ayrı 20. kapıda 
beklemek başka, aynı apartmanın bir kapısından 
bir düdük çalıp geçmek başkadır. Bunda da sa
rahat mevcut değildir. Ye yine sövlivelim ki, 
evler için mesken için ayda on lira tavan, gece
kondu bölgelerinde oturan fakir vatandaşlar için 
bugün inanınız ki, senede üç lira, beş lira tutan 
değil ayda, senede beş lira bekçi parasını ödiye-
miyen fakir vatandaşlarımızın durumu ne olacak
tır? Bize diyecekler ki; bunların durumunu biz 
38 nei maddede nazarı itibara aldık. Muhterem 
arkadaşlarım, 38 nei maddedeki hususatla bugün 

İstanbul Belediyesini ele alalım. İstanbul Beledi
ye; Meclisinin verdiği bir karara göre, bir insanın 
fakir hal ilmüha'berinden istifade edebilmesi için 
150 liradan az aylık ücret aldığı takdirde mahal
le muhtarları bu adama fakirdir diye ilmühaber 
vereceklerdir. Öbür tarafta asgari ücret durumu 
mevcut iken bu daram karşısında hiçbir vatan
daşımız şu anda asgari ücret karşısında 150 lira
dan aşağı çalışmadığına göre mahalle muhtarları 
da bunlara fakir ilmühaberi veremiyecektir. Ve 
dol ayısı ile de bunlar hali, vakti yerinde bir va
tandaşımız gibi de gelen komisyon istediği, tak
dir etmiş olduğu kıymeti tarh edecektir. Bu da 
sosyal adalet prensibine uygun değildir. Fakat 
halli zorunda bulunduğumuz bir mesele var. Muh
terem arkadaşlarım bunların hepsi değişir, bâzı 
arkadaşlar komisyona iade edelim dediler. Ko
misyona iade edilsin, ama bu zaten komisyondan 
gelmiştir. Komisyondan gelen bir işi acaba muh
terem arkadaşlarım niçin gidip komisyonda mü
dafaa etmediler? Niçin komisyonda değiştirme 
yoluna gitmediler? Benim Yüce Heyetinizden is
tirhamım odur ki, bekçiler bugün yarı açtır, yarı 
toktur, tamamen aç demeye dilim yaralamakta
dır, bu kanunu kör, topal çıkartalım, aksıyan kı
sımlarının en seri bir zamanda tadili cihetine gi
delim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuştu. 3 sayın 
üye daha söz almış bulunmaktadır. Yeterlik öner
gesi gelmiştir okutacağım. Aleyhte Saym Erdo
ğan Adalı'ya söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerin ki

fayeti hususunda karar ittihazını arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Ankara 
Turgut Cebe Yiğit Köker 

Ankara 
İsmail Yetiş 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesi kabul edilir
se, komisyona söz verdikten sonra sırada bulunan 
bir sayın üyeye söz vereceğim. Buyurun aleyhte 
Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, kifayetin aleyhindeyim, zira 
iki senedir muhterem Senatomuzda âza olarak 
bulunmaktayım, böyle hazin bir kanun tasarısı 
geldiğini görmedim? Bu bir Hükümet tasarısı 
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değil. Tasarı artık »Senatomuza geldikten son
ra Senatomuzun malı olmuştur. Burada ihti
sas komisyonunun lâzımgeldiği şekilde vakit 
bulamadığı kanaatindeyim. 

Muhterem, arkadaşlarım, gerekçi Anayasa 
Mahkemesinin iptal etmiş olduğu hükümler 
aynen tasanda mevcut. Bir muhterem arkada
şım, çok hürmet ettiğim bir arkadaşını; «Kör to
pal bu kanun çıksın» dedi. Bu tabiî bir süreü li
san oldu her halde. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu Senatonun 
garip bir tecellisi var. Garipten ziyade kötü 
bir tecellisi var. Hep müddet içindeyiz, hep 
kanunun bir an evvel çıkarılması, vatandaş ka
pılarda bekler, Full Time Kanununda böyle ol
muştur, Bekçiler Kanununda- böyle olmuştur'. 
Şimdi maksadımızı bir defa tesbit edelim. Mak
sadımız bir an evvel bekçilerin maaş almalarım 
temin etmek mi bu kanunu çıkarmakla. Öyley-
s'e bu acelenin sebebi nedir? Bir acelecilik için
de gidiyoruz. Üzerinde Senatonun bütün âza
larının imzasını attığı, mühürünü vurduğu bir 
tasarı çıkıyor, muhterem arkadaşlarım. Bu ta
sarının iyi ve kötü çıkmasının şerefi, haysiyeti. 
bilgiliği, bilgisizliği hepimize sâri, hepimize şâ
mildir. Önümüze bir kanun gelmiştir'. Senato ni
çin kurulmuştur muhterem arkadaşlarım? Bir 
tasarının daha okumuş, daha mümtaz daha seç
kin meslek sahibi insanlar önünde ikinci defa 
müzakeresinde fayda var demiş, Anayasa gerek
çesi, hükmü öyle getirmiş. Bu kanun, tasarısı 
çıkarsa, hakikaten şu bizim kuruluşumuzun 
gayesine uygun bir tasarı mı olacaktır? Bu ha
limize Hukuk fakültesinin birinci sınıfındaki ta
lebeler gülerler. Anayasa, Mahkemesi diyor ki, 
«Evvelki bekçi paralan hakkındaki kanunda 
matrah tesbit edilmemiştir» vatandaşlardan bu 
şekilde para almak Anayasaya aykırıdır» diyor. 
kanunun asıl iptalinin sebebi budur. Tasarı ge
rekçede de yazıyor, bekçi paralarının objektif 
kıstaslara göre takdir ve tevziinin temini, bunu 
niçin bozmuş? Bu tasan sözde Anayasa Mah
kemesinin bu bozma esbabı mueibesino uygun 
olarak tevziinin objektif matrahlara göre temini 
için getirilmiştir. Rica ederim muhterem arka
daşlar, 27 nci madde ne diyor? «Mükellefin malî 
gücü» bu bir objektif kıstas mıdır? Bu bir ver
gide matrah mıdır. Anayasa Mahkemesi bunun 
için ini bozdu? «Bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve 
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mahalli özellikleri nazara alınmak suretiyle», 
bekçi teşkilâtının ihtiyacına göre para toplana
cak toplanan paraya göre, muayyen bîr cibayete 
göre bekçi teşkilâtı kurulacağı yerde teşkilât 
kurulacak her sene artırılacak, bunlar Anayasa 
Mahkemesinin bozmasına, uygun olmadığı gibi 
yeniden bu Anayasa Mahkemesine gider bozu
lur arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyetinde değil, 
dünyanın hiçbir yerinde malî mevzuatta böyle 
bir matrah yoktur. Herkesin malî durumuna 
göre tesbit edilecektir. İtiraz vâki olacak. İti
raz Komisyonuna gidecek. Herkes malî gücünü, 
defterlerini, servetlerini getirecek, servet beyan
namelerini çıkaracak. Malî gücünün tesbiti, 
çünkü verginin matrahı bu. Böyle şey görülme
miştir. Zaten Anayasa Mahkemesi yüzde yüz 
bozaı*. Öteki kanunu da bu sebeple bozmuş bu 
bakımdan müzakereler kâfi değil, bir noktaya 
daha temas edeyim. «Komisyonlar kurulur» di
yor muhterem arkadaşlarım. 81 nci madde «Be
lediye Meclisi ve Ticaret ve Sanayi Odası kendi 
üyeleri arasından komisyonlar kurar» kaç para 
yevmiye veriyor? 25 lira muhterem arkadaş
larım. Ne kadar (-alışır? «Bir ay içinde işini 
bitirir» diyor, madde. Hiçbir belediye âzası hiç
bir Ticaret ve Sanayi Odasının âzası 25 liraya 
sabah, sabah gecekonduları kapı kapı dolaşıpta 
bunları çıkarır mı? Ondan sonra bir madde 
daha var. Bir ay i (ünde işini bitirir, diyor. On
dan sonra, 88 nci madde «4 Temmuz 1081 gün 
ve 1887 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü 
maddesinde belirtilen daimî muafiyete tabi bina
ların mâlik ve şagiİleri ile takdir ve tevzi komis
yonlarınca, fakirlik hali tevsikan tesibit edilen
lerden bekçi parası alınmaz.» diyor. Fakirlik 
halini de bu komisyonlar tesbit edecek. Bir ay 
içinde işini bitirecek, komisyon ondan sonra 
ortada yok. Hangi komisyon kurulacak da bu 
fakirlik hali tesbit edilecek? Bütün bunlar bu 
tasarının artık Umumi Heyetinize nıalolmuş, 
Senatoya nıalolmuş olan bu tasarının kâfi de
recede olgunlaştırılmadığını ve tasarının haki
katen aksak olarak, huzurunuza geldiğini ve bil
hassa eski kanunun bozulması esbabı m acibesi
nin aynısını taşıdığını göstermektedir. İşin ko
laylığı bakımından tasarının tümünü komisyon 
geri alsın, muhterem arkadaşlarım. Sonra ge
tirsin, düzeltsin, olgunlaştırsın. Ondan sonra 
hakikaten bir an evvel çıkmasını istiyorlarsa, bu 
şekil bence en ehveni şer yoldur. Bu bakımdan 
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kifayetin aleyhindeyim, arkadaşlar fikirlerini 
belirtsinler ve tasarıyı Senatomuza lâyik, olgun 
bir şekilde çıkarsın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik hakkında konuşulmuş
tur yeterliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Sayın Divan Kâtibi arka
daşlar birbirlerinden farklı olarak saymışlar
dır ve birbirlerine yakın şeyler ifade etmişler
dir. Bu sebeple sayın üyelerin ayağa kalkma
larını rica ediyorum. 

Yeterlik önergesini kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar.... Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar?... Yeterlik kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Melen'in. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Yan) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar, bu kanun aslında büyük bir 
boşluğu doldurmak üzere hazırlanmış olan bir ka
nundur. Hakikaten bekçilik müessesemiz yıllar
dan beri mevcudolduğu halele bu müessesenin ça
lışma esaslarını ve bilhassa bekçilerimizin üc
retlerini ve kaynaklarını tanzim eden bir mev
zuat mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Melen işitilmiyor. 
FERİD MKLEN (Devamla) — Anayasa Mah

kemesinin mevcut kanunu iptal etmesi vesile
siyle arzu edilirdi ki, hakikaten bu boşluk dol
du ruhsun ve yerine etraflı ve yeni esaslara uy
gun modern esaslara uygun bir kanun getiril
sin. Arkadaşlarımızın bâzı haklı itirazları ol
du, bunlara ben de katılıyorum. Komisyonda 
da birkaç misalle bu kanunun noksanlarını be
lirtmiştim. Hakikaten bu kanun, uzun zaman
dan beri üzerinde çalışılmış olmasına rağmen, 
bilhassa malî kısımları, bu mevzudan anlıyan 
insanlara gösterilmediği için mütehassıslara 
damşılnıachğı için çok noksanlarla doludur, hat
tâ bâzı yerlerinde yanlışlıklarla doludur. Kor
karım ki, tatbikatta daha başlangıçta birçok 
meselelerle karşı karşıya bırakır bizim emniyet 
teşkilâtımızı. 

70 kadar merkez valisi varmış. Bunların ne 
suretle istihdam edileceği, merkez valileri için 
kadrolar alındığı zaman burada münakaşa ko
nusu olmuştu. Bendeniz bunları esnemeye mah
kûm etme yerine bâzı hizmetler vererek istifa
de etmenin lüzumuna işaret etmiştim. Şimdi 
anlaşılıyor ki, hakikaten bu yetişmiş kimsele

rin, siyasi sebeplerle veya şu veya bu şekilde 
haklı veya haksız olarak bir tarafa çekilmiş 
olan insanlardan hieolmazsa memleket başka 
yönlerden istifade etsin. Yali olarak istihdam
larında bir iktidar mahzur görüyorsa, onlardan 
başka sahalarda istifade edilsin. Ama bu in
sanlar arz ettiğim gibi sabahtan akşama kadar 
bir odanın içerisinde esnemeğe mahkûm edil
mektedir ve bunlardan istifade edilse, faraza 
bu kanun tasarısının tetkikine bunlardan bir
kaçı memur edilseydi ki, - bunların arasında 
mütehassıslar vardır - bu kanun tasarısı bu ha
liyle önümüze gelmemiş olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi, Sayın Adalı'nın da işaret ettiği gibi, bil
hassa bekçi ücretlerinin Anayasanın vergi ta
rifine uygun bir şekilde alınmaması sebebiyle 
bu kanunu iptal etmiştir. Şimdi önümüze gelen 
tasanda aşağı - yukarı aynı şeyi görüyoruz. 
Filhakika «Bekçi parası mükellefin malî gücü
ne göre alınır.» demiştir, ama malî gücüne gö
re alınmasına imkân veren hükümler tedvin 
edileıneyince, «malî gücüne göre alınır» sözü sa
dece nazari olarak kalmaya mahkûmdur. Nite
kim burada da böyledir. Filvaki bekçi parası 
bir vergi midir, ücret midir? Bunda kanunu 
hazırlıyaıı Hükümet, öyle anlaşılıyor ki, bir te
reddüt içinde kalmıştır. Bunu hem bir ücret 
telâkki etmiş hem de bir vergi telâkki etmiştir. 
Eğer ücret mahiyetinde telâkki etseydi herkes
ten bu hizmetten istifade derecesinde, nisbetin-
de bir bekçi parası bekçi ücreti alırdı. Ama, 
bunu almıyoruz. İstifade derecesi yerine, her
kese malî gücüne göre bu masrafa iştirak et
tiriliyor. Anlaşılıyor ki, burada bir vergi olarak 
telâkki mevcuttur. Yergi olarak telâkki etmi
şiz. Doğrusu da budur. Zaten, başka, şekilde 
yapmaya imkân yoktur. 

Ama, bu vergi tevzi edilirken, hicolmazsa 
ücretten istifade edenler için ilmî esaslara' isti-
nadedilsin. Bu devirde bizim vaktiyle tanzimat-
tan kalma eucematin vergi usulünü yeniden ge
tirmek yanlıştır. Bu tamamiyle odur. İhtiyacı 
nazara alıyor ve onu bâzı kademeler göz önün
de bulundurulmak suretiyle komisyonlar vası-
tasiyle tevzi ettiriyor. Bu gayet iptidai bir şey
dir. Bu şekilde bir vergi kanununun 19GG yı
lında demokratik bir Hükümetin getirmesi ha
kikaten doğru olmaz, yanlış olur. Yergi pren-
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siplerine uymaz. Ve bizim için de ayıp bir şey 
olur Bu memlekette bu vergi işinden anlıyan 
bir çok kimseler vardır, Hükümet içinde 
mütehassıslar vardır. Böyle bir katran ile g'öl
memek lâzımdı, getirmemek lâzımdı. Sonra bu 
tevzi işinde korkarım ki, vergi, malî gücü dü
şünelim derken, birçok adaletsizlikler de yapı
lacaktır. Meskenler için o kadar büyük bir en
dişem yoktur, şalımın on lira azâmi had olarak 
kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, 10 lira içinde bir miktar ada
letsizlik olsa bile hissedilmez. 0 lira yerine 5 
lira, 7 lira, veya 8 lira bekçi parası konmuş 
olabilir. Bunda hissedilmez, ama ticarethaneler 
için böyle bir endişe 'mevcuttur. Üçyüz lira de
miştir. Senelik 3 600 liraya kadar gidebilir, 
nihayet komisyonların takdiridir. Tarafgirlik 
edebilirler. Bir memur, bir belediyeden, bir de 
muhtar. Bilhassa küçük yerlerde düşünün bir 
kalabada âzami hadden bir bakkalı tevkif et
mişler, 3 600 lira ibekoi parası verirsin demişler, 
korkunç ıbir şey olur. Bunun filvaki itirazı miti-
razı vardır amla bunu hiç olmazsa almasalar dahi 
itiraz komisyonlarında, temyiz komisyonlarında 
vo sairede derdini dihletse dalhi bunu ödemekle 
mükellef insanları bir hayli uğraştırır, yorar. 
Endişeli zamanlar, aylar, günler geçirtir. Bu se
beple matrahın malum dlmamaısı sadece bâzı ka
rineler göstermekle yet inilmiş olma'sı verginin 
tamamen takdirî ve tevzii bir nııaihiyet arz etmesi 
bu türlü adaletsizliklere yol aıema imkânı mev
cuttur. Bu kanunun esaslı bir noksanı olarak 
görüyorum, bunu. Ayrıca, yine faraza il iti
bariyle bir ünite olarak kalbul etmiş. Binaen
aleyh, bir ilin bekçi parası 'ihtiyacı, o il içeri
sinde kaıç belediye varsa onlara tevzi edecekler
dir. Fakat bu tevzide de bâzı kısta'slar koymamış 
'vo her beldenim komisyonu «serbestçe bu takdiri 
yapacak. Bunun ters islemesi hali de vardır. 
Faraza belde halkı, kemdi hemşerilerini korumak 
için komisyonlar takdiri düşük olarak yapabi
lirler. Bu takdirde bir de 'bakarsınız ihtiyaç 
ilin ihtiyacı 500 000 liradır. Bütün takdirlerin 
mecmuu 100 000 lira. İdareye bir itiraz hakkı da 
(tanınmamıştır ve bunu düzeltmeye imkân yok
tur, :bu kesini esir. Arada, 400 000 lira kalacak
tır. Bu 400 bin lirayı kim ödiyecektir? Bu ta
sarıda açıktadır. Bir yıil bu açıkta kalır, tâ ki 
üçündü yılda vaM gayrete gelsin, Ibiztzat nüfu

zunu kullansın, bu komisyonları teş'vik etsin. Bu 
da kanunun esaslı bir noksanıdır, bu düşünülme
miştir. 

Komisyonda da ileri sürdüm, bu hakikaten 
büyük noksandır. Bilhassa bu noksanı bu nok
tada görüyorum, ({öreceksiniz ilin ihtiyacını 
karşılıyacak bir hadde varmıyacaktır bu takdir
ler. Ayrıca burada bir ek bütçe, il bütçesine 
ilâve edilen bir ek bütçeye konulur seklinde bir 
müphem müesse-e de, .yani ne olduğu belli ol-
mıyan bir müessese de ihdas edilmektedir. Bu 
da. bu kanunu hbzırlıyanlarm malî mevzuata iyi-
co nüfuz 'etmediklerini güstorir. Oünkü bizim 
mevzuatımızda genel bütçe var, hususi bütçe var, 
katına bütçeler 'var. Muhasebei Umumiye Kanu
nunda bunların hükümleri vardır. Binaenaleyh, 
bu müeseselcr kanuni aşmış mevzuatı mevcut, 
veri esmiş müesseselerdir. Bunun yerine hiçbir 
neye dayanmıyan bir ek bütçe mefhumunun 
'»"dirilmesi korkarım ki, tatbikatta büyük yanlış
lıklar doğurur. 

Faraza bu bütçe açık verse bekçi .bütçesi ok 
'"bütçedir, bunun açığım nereden tamamlıyaeağız? 
Özel idare bütçesinden buna yardım olarak, para 
mı vereceğiz? Meskût, bu kanunda yok, böyle bir 
sevi Devlet (mi verecek, buna ait de bir şey yok. 
Bu bütçe fazla verdiği takdirde - hüküm var -
ortesi seneye devrediliyor, ama açık verdiği tak
dirde bunu kim ödivoeek? Buna ait bir hüküm 
mevorut değildir. Bekçiler alacaklı kaldığı tak
dirde kimi dâva edecektir? Bir şahsiyet lâzımdır. 
Görünüşe güre özel idare. Ama ö'zel idare niçin? 
özel idareye bunun varidatından bir şey katıl
maz. Binaenaleyh özel idareyi durup dururken 
bir muhatap olarak tanıyacağız bu bütçenin, 
açıkları sebebiyle. Bu da esaslı bir noksandır. 
^araza katma bütçe müessesesini ihdas etsek, özel 
^dare bütçelerine ve katma bütçe halinde olur. 
Kalıtıa bütçenin avrı -bir şahsiyeti olur. Binaen
aleyh borcu, alacağı kalma, bütçeli olur. Ve ora
da mesele yoktur. Ama özel idareye e!k bütçe şek
linde dediğiniz anda, bütün bunun malî mesıı-
livelini özel idarelere yükletmiş olursunuz. Ka
nun tasarısında bu da tamamen bir boşluk halin
dedir. Buna ait hükümler mevcut değildir. 

Ver'giler için bâzı şeyler konmuş. Bir defa 
diraz 'hakkını tanımıştır. Ama haurd hükümlere 
ıp'öre yapılacak bu itiraz. Mevcut hüküm söyle: 
Özel İdarenin voreilmi. Özel idarenin vergileri-
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nin bir kısım Vergi U'.sul Kanununa tâbidir, bir 
kısmı değildir. Binaenaleyh, hangi vergileri? 
Vergi Usul kanunlarına tâbi olan vergilerin usu
lüne mi tâbidir, yoksa diğerlerinin, onun dışın
da kalanlarına mı? Bu acık noktadır. Ben bun
ları fbelkı maddelerde birer birer tamamlatmak 
ve zapta geçirmek suretiyle bu kanuna şöyle 
böyle bir hayatiyet kazandırmak mümkün olur. 
Ama, üç ay sonra, en çok 'bir sene sonra hiç ol
mazsa e-ıaslı bir tadille gelmeye ihtiyaç var. 

Çünkü hakikaten büyük boşluğu olan bir 
kanundur. Sonra, Devlet Şurasına kadar itiraz 
kapısını açık tutmuştur. 10 lira için küçük meb
lâğlar için Devlet Şurasına kadar itiraz hakkı 
tanırsanız bu bir âmme hizmetidir. Çünkü âmme 
hizmetlerinde bir de sürat aramak lâzımdır. 
Bizim diğer vergilerimizde bile muayyen mik
tarlarda itiraz komisyonları ve temyiz komis
yonları bunu bitirmiştir. Başka müesseseye git
me imkânını bırakmamıştır. Binaenaleyh, bu
rada da bir yerde keseceksiniz. Devlet Şûrası
na kadar götürürseniz özel idarede buna bir de 
servis koymanız lâzımdır. Bu itirazları ve saireyi 
takibetmek için memuriyetler ihdas etmeniz lâzım. 
S-onra, her sene lahakkuk, zor bir şeydir. Beş 
lira takdir edeceksiniz her sene yeniden hesab-
edeceksiniz, ilân edeceksiniz, itiraz hakkı vere
ceksiniz, itiraz edecek, temyiz edecek. Bununla 
başa çıkılmaz. Her sene yerine daha pratik bir 
metod bulunabilirdi. Değişme olan hallerde de
ğiştirilir. İki senelik veya üç senelik, bilhassa 
meskenlerde tahakkuk ile iktifa edilirdi. Yani 
daha pratik yollar bulunabilirdi. Her sene ta
hakkuk ettirilecek, her sene komisyonlar kuru
lacak, her sene listeler asılacak, arkadaşım da 
izah etti, itiraz hakkı varmış, ama mebdei ne 
olacak? Ne vakte kadar itiraz edilecek? O yok. 
Ne vakit kesini esir vergi. Ona ait hükümler 
yok. 

Vergi Usul Kanununa bir cümle ile başla
sak her şey halledilir. Çünkü orada bunun esas
ları vardır. Bağlamamış. Başlamamış olduğuna 
î-vöre bütün bunların, esaslarım tedvin etmemiz 
lâzım, yahutta arz ettiğim gibi bir hükümle ki 
burada vanaea^ız, o esas noksandır, buraya bağ
lıyacağız ki bütün boşluklar ortadan kalksın. 

Biz vaktiyle Vergi Usul Kanununda, vergile
rimizin tarh, tahakkuk ve itiraz usullerini bir

leştiren bir usul kanunu mevcut değilken mem
lekette bunun acısını çekiyorduk. Çünkü her 
vergi kanunumuzda bu hükümleri tekrar edi
yorduk ve birbirine de insicamlı ahenkli olmu
yordu. Her vergi için ayrı bir sistem meydana 
çıkıyordu. Burada da Vergi Usul Kanununa 
bir atıf yapmaya ihtiyacımız vardır. Tamamen 
boştur. Tahsilatını kim yapacak? Açık. Eskiden 
olduğu gibi bekçileri mi dolaştıracağız kapı
larda? Yoksa tahsildar marifetiyle benim 
kanaatıma göre özel idare bütçesine irad edile
ceğine göre tahsildar marifetiyle tahsil ettir
mek lâzımdır. Yalnız korkarmıki yeni tahsildar
lar istihdamına mecburiyet hâsıl olur. özel ida
renin mevcut tahsildarları ancak kendi vergile
rini tahsil edebilecek haldedirler. Geniş bir kad
roya ihtiyaç vardır. Onu da şu sebeple arz edi
yorum; faraza «dört taksitte» denmiş, uzundur. 
Beş lira takdir edeceksiniz, onu da birer buçuk 
birer buçuk dört taksitte tahsil edeceksiniz. 
Dört defa tahsildar kapısına gidecek. Bu ayrı 
bir kadro istihdamına ihtiyaç gösterir. Mes
kenlere ait kısmı bir taksitte pekâlâ alabilirsi
niz. Hiç olmazsa iki taksit yapabilirsiniz. Za
ten hepsi âzami haddi on lira takdir edilecek
tir, beş lira. Beş lira için adamın kapısına iki 
defa dört defa adamın kapısına birer lira için 
tahsildar gönderip, makbuz kestirmek pratik 
bir şey değildir. Kadrolar ihdasına ihtiyaç 
gösterir veya alacacağınız paranın bir kısmını 
da buraya sarf edeceksiniz. Vergilerde bir ve
rimlilik unsuru vardır. Bu verimli olmaz. Yani 
tahsil masrafı fazla olur. Bu da büyük bir nok
sandır, kanun açığıdır, tamamlamak lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun şöyle alelace
le bir tetkiki neticesinde gördüğüm noksanları 
bunlardır. Bunların tamamlanması lâzımdır. 
Ancak HÖy}e de bir durum vardır; takdir edi
yorum, bu kanun geç kalmıştır. Maalesef Hükü
met 6 ayın beş ayını boş geçirmiştir. İçişleri 
Bakanımız gayretini başka işlerde, sahalarda ge
çirmiştir, israf etmiş esas lüzumlu olan vazifesi
ni yapmamış beş ay teehhürle gelmiştir. Bekçi
ler bugün iki aydan beri ya maaş alamamakta
dırlar veyahut da kanunsuz yollardan kendileri
ne bu maaş verilmektedir. Hazinenin parası bir 
bankaya yatırılmak ve oradan verdirilmek sure
tiyle çeşitli tertiplerle, ki hepsi kanunsuzdur. 
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Çaresiz bunları aç bırakacak değilsiniz, mecbur
sunuz, kanunsuz olduğu halde yapılmıştır, yapıl
maktadır. Bir şey demiyorum. Bunun devam et
mesi de mümkün değildir. Bu kanunu süratle 
Komisyon anlayış göstersin, arkadaşlarımızın ta
dil teklifleriyle bu noksanları kapatalım ve bu
nu biran evvel çıkaralım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Vazgeç

tim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 

Muhterem Başkanlık Divanı, muhterem senatör
ler, ferdin, cemiyetin ve Devletin emniyet ve 
asayişini çok yakından alâkadar eden Çarşı ve 
mahalle bekçileri kanun tasarısı üzerindeki ge
nel görüşmeler önemli bir konuyu kapsamakta
dır. Böyle mühim bir kanun tasarısının müzake
resinde çok dikkatli ve müteyakkız davranmak 
mecburiyetindeyiz. Benden evvel konuşan ve ta
sarıyı tenkid eden muhtelif konuşmacı arkadaş
larım can alıcı noktalara işaret ettiler. Bunlar
dan birçoklarına ben de katılmaktayım, Ancak 
iki aydan beri çarşı ve mahalle bekçileri maaş 
veya ücret alamamaktadırlar. Bu hale acele cevap 
vermek mecburiyeti vardır. Eğer kanun tasarısı
nı olduğu gibi komisyona iade edecek olursak bir 
müddet daha gecikmesi bahis mevzuudur. Bu tak
dirde tatil yaklaşacak ve bu kanunun çıkması im
kânı ve şansı güçleşmiş olacaktır. Gerek malî 
hükümler bölümünde yapılacak ıslahat, gerekse 
bütçe, kadro bakımından hâsıl olan tenkidlerin 
burada ıslah edilmesi ve aynı zamanda tahak
kuk, tahsil ve mahsup gibi itiraz meselelerini 
istihdam şekillerini uygun bir hale raptedebil
mek için yapılması iktiza eden teklifleri pekâlâ 
burada yapmak suretiyle huzurunuza gelmiş bu
lunan bu tasarıya olumlu bir şekil vererek ka
nunlaşmasını temin etmek ve âcil bir duruma 
cevap vermiş olmak en önemli vazifelerimiz me
kanında olması lâzımdır. Muhterem Ferid Melen 
Beyefendi de, zannederim, aynı noktaya işaret 
etmiş bulunuyorlar. Ben de ,kendi fikir ve mü
talâalarına katılıyorum. Hepinizi hürmet ve say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. Sa
yın Okyayuz sona kalıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli 
ankadaışlarım, Çarşı ve Mahaİlât Bekçileri Ka
nunu yarım asırdan fazla meriyette kalmış bu
lunmaktadır. Yarım asır içinde cemiyetler o 
kadar büyük mesafe Jtatetmiş tir İvi, bu kanun 
hakikaten çok geride kalmıştır. Bumınla be
raber şimdiye kadar bir tadil de görmemiştir. 
Bir icra tetkik mercii hâkimi Anayasa Mah
kemesine Anayasaya aykırı lığından dolayı, bil
hassa 3 ncü maddenin Anayasaya aykırılığın
dan dolayı, müracaatta •bulunmuştur. Anayasa 
Mahkemesi bu kanunun, aslında bir kaç mad
deden ibaret olan bu kanunun, sadece üçüncü 
maddesi üzerinde tetkikini yapmış ve .neticede 
de bizim için, Hükümet için, bâzı yollar gös
termiştir. 

Bunlardan birincisi; demiştir ki ; «1330 
tarihli kanun bu günkü Anayasamızın emret
tiği malî gücü esas almamıştır. Onun için siz 
mükelefin malî gücünü esas alacaksınız diyor. 
İki «bunu mahallî idarelere bağlı bir bütçe ile 
de yapabilirsiniz» diyor. Bunu da getirdik, 
kanıma koyduk. Ve il özel idarelerine bir ek 
bütçe ile bunu bağladık, bu da Anayasa Meh-
kemesinin üzerinde durduğu hususlara uygun
dur. 

Üçüncüsü, Anayasa Mahkemesi diyor ki, 
«hiç .olmazsa bir tavan tesibit ediniz» Onu da 
yaptık, biz burada. Tavan var. Meskenlerde 10 
lira, bunun dışında olan iş yerlerinde 300 lira, 
tavanı da yapmış durumdayız. O halde Anaya
sa Mahkemesinin ısrarla üzerinde durduğu bü
tün hususlar bu kanunda yer almış bulunmak
tadır. Ancak şunu itiraf etmek lâzımgelir ki, 
her kanun gibi şüphesiz ıbu kamımın da nok
sanları mevcudolabilir, en mükemmel kanun 
okuyabilir. Ancak 1330 tarihli kanunla muka
yese edildiği takdirde büyük bir mesafe kate-
dildiğıi de anlaşılmış olur. 

Arkadaşlarımı dinledim, komisyon olarak 
tümüne, aldığımız notlara göre, kısaca cevap 
arz etmek istiyorum. 

Sayın Batur arkadaşım burada değiller. 
(Burada sesleri) kendisi bizim ağa'.beyimizdir, 
kıymetli bir idarecidir, bize iltifatlarını esir
gemediler. Bu kanun ne tatbik edilir, ne Ana
yasaya uygundur, ne de cemiyetin ihtiyaçları
na cevap verebilir, dediler. 
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Bir defa emniyet ve asayiş üzerinde dur
dular. Doğrudur, eğer bir devlet baki kala
caksa elbette ki, .emniyet ve asayiş üzerinde 
rol oynar, buna. şüphe yok. Emniyet ve asa
yiş temin edilmiyen bir ülkede hiçbir şeyin 
kıymeti yoktur. Yalnız İm nedir? Bu bunu mu 
getiriyor? Emniyet ve asayişi temin eden yal
nız bekçiler midir? Zabıta teşkilatı, var, .Po
lis var, Jandarma var, Polis Vazife ve Salâhi
yetleri Kamum var. .Jandarma teşkilât ve va
zife tüzüğü var. Bu da umumi zabıtaya yar
dımcı bir kuvvet olarak kullanılmaktadır. Ne
relerde olacaktır4? Yalnız belediye teşkilâtı 
oları yerlerde olacak. O halde sizin dediğiniz 
ölçülerle hareket edelim; köy bekçileri var, 
kır bekçileri var. Ondan sonra da orman bek
çileri var, bii' yığın bekçi var. Eğer bütün 
bunları siz aynı ölçüler içine alırsanız o zaman 
bunun altından çıkmaya imkân yoktur. O hal
de bir sistemi kabul etmek lâzımgelir. Bunu 
eğer umumi zabıta içinde mütaiâa edeceksek 
o zaman polisin, jandarmanın yanında bütün 
öbür zabıta küvetlerini tevhit etmek lâzım-
•gelir. Bunu umumi bütçeden kaldırmak imkâ
nı mevcut mudur"? Şüphesiz değildir. Sadece 
şimdi siz söylediniz, 03 milyon lira 1965 bütçe
linde. Bu çarşı ve mahallât bekçilerinin, yalnız 
bunların bütçesi. Bunun dışında, eğer bunu 
tevsi edersek, ötekilerini de yanyana korsak 
ıbugün elimizde hesapları dahi mevcut değil
dir. Umumi bütçe ile bunun altından kalkma
ya imkân yoktur. Kaldı ki, her biri yıllarca 
devam etmiş bir örf ve âdete göre teşekkül et
miştir. Köy bekçilerinin, kır bekçilerinin çoğu 
ayniyatla bunlar nihayet hizmetlerinin karşılığı
nı almaktadırlar. Onun için her köyde bekçi 
tutulur, yıl sonunda şu kadar buğday verece
ğiz derler, Bütün bunları siz eğer para olarak 
nazarı itibara alırsanız onun malî portesi çok 
korkunç olur. O halde bugün Türkiye'de en az 
şikâyet mevzuu olan bir müessese varsa o da 
bekçilik müessesesidir. Soruyorum arkadaşlara 
şimdi bâzı arkadaşlar tereddütlerini ortaya 
koydular, hanginiz ve kaç kişi bugün keyfî 
olarak yürütülen bekçi ücretlerinden 'şikâyeti
niz vardır? Neden keyfî yürütülüyor'? Bu Ana
yasa. Mahkemesinin kararına göre keyfî yürü
tülüyor. Ben aynı kanaatte değilim. Yani ş^ahsi 
kanaatim değil, Anayasa Mahkemesi olsaydım 
ben iptal •etmezdim bu kanunu, o ayrı mesele. 

Ama Anayasa Mahkemesinin kararma göre, 
keyfî yürütülmekte, mahallî idare heyetleri 
kanaliyle yürütülmekte ve hiçbir kıstas ve tak
dir ölçüsü yoktur. O halde böyle olduğuna gö
re Türkiye'de göklere çıkması lâzım şikâyetle
rin. Kaç kişi ve hangi arkadaş şikâyet etmek
tedir1? Yok... Bu kadar endişe edilmesine lüzum 
yoktur. Bu endişelerin çoğu çok yersizdir. 

Şimdi bâzı arkadaşlarım, özür dilerim, ma
zur görsünler. Burada kısa bir etüt yapmışlar
dır ve bu kısa bir etüt içinde birkaç maddeyi 
okuyarak huzurunuza çıkmışlardır. Eğer mad
de başından sonuna kadar okunsun, o zaman 
göreceklerdir ki, bu kanunun noksanları büyü
tüldüğü kadar çok değildir. Belki vardır, ama 
büyütüldüğü kadar asla çok değildir. 

Mukadder Öztekin Bey arkadaşım, Avrupa 
Konseyi Mahallî İdareler Birliğinin kabul ettiği 
deklerasyona aykırı gördüler. Bu cleklerasyon 
mahallî idarelere her hangi bir külfet tahmil 
etmemek bakımındandır. Biz burada huzurunu
za gelen tasariyle mahallî idarelere bir külfet 
tahmil etmiyoruz. Bilâkis biz bu vazifeyi on
lara verirken aynı zamanda imkânlarını da be
raber getirmekteyiz ve ne diyoruz; özel idare 
bütçesine ek bir bütçe ilâve ediyoruz. 

'Şimdi Ferid Melen Bey arkadaşımın sualle
rine geçmek istiyorum. Hakikaten kendileri 
kıymetli bir maliyecidir. Tasnif ettiler, doğru
dur, Burada bir özelliği var bunun. Özel idare 
bütçesine bağlı ek bir bütçe, bir kelimesi bu 
bütçeden bunu ayırmaktadır. O bakımdan tas
nifine aykırı bir durum düşünülemez. 

Yine Ferid Melen Bey arkadaşımız, açık ve
rirse nereye gidilecek, bunu nasıl karşılıyaeak-
lar, buyurdular. 

Özel idareyi ele alalım, münferidolarak, bir 
ünite olarak ele alalım, hiçbir şey yoktur. Özel 
idare açık verirse nasıl hareket ederse elbet
te bu da açık verirse öyle hareket edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bekçi mevzuu üze
rinde uzun boylu durulabilir. 

Mukadder Öztekin arkadaşım, zabıtanın tev
hidine kadar gittiler. Bunu biz umumi bütçenin 
konuşulması sırasında bilhassa emniyet ve asa
yiş bütçesi üzerinde konuşurken çok dile ge
tirdik. Bunları tevhit kolay değil. Bunları tev
hit kolay olmadığı gibi bekçileri de umumi za
bıta içinde mütalâa etmek kolay değil. Bugün 
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Almanya'da nedir polisin vazifesi? Daha çok 
mahallî idarelere bağlı olarak çalışmaktadır. 
Bizde bir sistemdir bu. Polisi takviye etmek 

.suretiyle za'bıtayı, belki bekçi teşkilâtını or
ganize etmelk mümkün olabilirdi. Ancak ote
lden beri Türk örf ve adetinde, öteden beri bi
zim milletimizin ananesinde bekçilerin kötü bir 
isimi yoktur ve kötü bir talihi olmamıştır. Onun 
için bu teşkilâtı az çok örf ve âdetimizin de 
havası içinde, sınırlan içinde tutmak çok da
ha faydalı olur. Buraya getirdiğimiz ölçülerle 
kabul edildiği takdirde arkadaşlarımın düşün
düğü endişelerin birkaçı tahakkuk edebilir. 
Ama öyle ki, bir kısmını Anayasa eni ['etmiştir. 
Fcrid Melen Bey arkadaşım bilfarz beş lira için, 
üç lira için itiraz edilecek, itiraz komisyonları
na gidecek, temyiz komisyonlarına gidecek, Da-
nıştaya gidecek. Bu nasıl kabili tatbiktir dedi
ler. Bu nasıl kabili tatbiktir? Ama bugün de 
idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı deneti
minin dışında değildir. Bu ölçü içinde aldığı
nız takdirde küçük de olsa aynı yolu 'katötmek 
mecburiyetindedir. Kaldı ki, Ferid Melen ar
kadaşımız bir noktada aylık olarak üzerinde 
durdular, elbette bunlar senelik olarak ele alın
mak lâzım. Senelik olarak dört taksite bağlan
mış durumdadırlar, şüphesiz aylık olarak değil. 

üzt ü r kç i ne a rka d a sı mı z gec ek ondul a r dan 
bahis buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, biz sadece burada 
tavanı tesbit etmeliyiz. Meskenler için on lira 
en fazla on lira, evet, Diğer yerler için en faz
ıla 300 lira. Şimdi üngün Mmmiyer D mu m 'Mü
dürlüğünün elinde bir liste mevcut... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, konuşma müd
detiniz 7 de bitecek. Buna göre ayarlayın. Da
ha konuşacak bir arkadaşımız var. 

GEÇİCİ KOMUSYÜN 'SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Emniyet Umum Müdür
lüğünün elinde bir liste mevcut, Bu listede bak
tım, bugün halen 500 lira veren pek çok mües
sese var', 500 lira veren... Halbuki biz bunun 
tavanını 300 lira yapmaktayız. Yani 500 lira 
veren bâzı müesseseler bugün 200 lira noksan 
verecekler. Bu 300 lira elbette büyük bir rakam 
değil. Kaldı ki bu, indî olarak da tâyin edilmi-
yecek. Kıstaslarını da getiriyoruz buraya, Ne 
yapılacak? Bir defa malî balkımdan. Takdir ve 
Tevzi Komisyonu var. Bu komisyonlara ne 

olursa olsun evvelâ inanacağız, yani itimadet-
meye mecburuz. Başka türlü vazife görmek im
kanımız yok. Bu komisyonlar alacaklar, malî 
güce bakacaklar, kira rayiçlerine bakacaklar
dır. O beldedeki istihdam edilecek bekçiye ba
kacaklardır, adedine baıkacaklar ve ünite, vilâ
yet değil asla, ünitede beldeler ne olacak, bu
nun sistemi şöyle yürüyecek: Mahallin mülki 
âmiri, umumi idareden mesul olan makam ne 
kadar bekçi istihdam edileceğini o tesbit ede
cek. İler belde için, o idari sınırlar hangi idari 
sınırlara giriyorsa, o idari sınırları en büyük 
mülki âmiri tesbit edecek. Beş tane, on tane 
bekçi istihdam edilecek. Bunlar tesbit edildik
ten sonra, bütün bunlar vilâyette toplanacak. 
i [er beldeye istihdam edilecek bekçiye göre, 
taikdir ve tevzi komisyonları mükelleflere bu 
malî yükümleri dağıtacaklardır. Prosedür bu. 
Şimdi böyle olunca, demin Ferid B'ey arkada
şımızın ifade ettikleri endişe de ortadan kalk
mış oluyor. O zaman su kadar bekçiyle her ye
ri idare ederim, demek yoktur. Emniyet ve 
asayişten sorumlu, vali ve kaymakamlar 5443, 
sayılı Kanun onları mesul tutmaktadır. O hal
de bunlar emniyet ve asayişle meşgul olacak
la rina göre ve yine bâzı ahvalde zabıtaya yar
dımcı bulunacaklarına göre ve yine zabıtanın 
işlerine muvazi hizmetler göreceklerine göre 
elbette mahallin mülki âmiri bunların adedimi 
tesbit edecektir. Bunları tesbit ettikten sonra 
kalıyor, Tetkik ve İtiraz Komisyonuna ne ka
dar para isabet etmiş o beldeye, onun tevzii 
kalmaktadır. Bu mühim bir pro'blem değil. On
lar da alacaklar İmim. Muhtarı var, özel idare 
memuru var, sanayi odasından var, ticaret 
odasından var, esnaf teşekküllerinden var.. El
bette bütün bunlar haksızlık yapmak için top
lanacak insanlar değil ki. Bunlara itimadef
ineye mecburuz ve Sayın Öztürkçine arkadaşım 
buradan izahat verdi; bugün tatbikatında da 
var, Bina ve Arazi vergileri balkımından ko
misyonlar vardır. Anayasaya da aykırı değil
dir. Bu bakımdan kanun başından sonuna ka
dar iyice etüt edilsin, noksanları vardır arka
daşlarım, ama biijuik noksanlar değildir. İki 
aydır bekçilere para ödiyemeıucktedir Umunu 
Müdürlük'. Maliye Vekâletinin kefaleti altında 
bir bankadan ikramda bulunulmuştur. Öz;1! ida
relere verilmiştir, buradan karşılanmaktadır. 
Eğer bu tatile kadar yetişmezse üç - dört ay 
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daha sıkıntılı durum hâsıl olacaktır. Büyük 
boşlukları olmadığına g-öre o ok kıymetli arka
daşlarımdan bu tasarıya iltifat buyurmalarını 
komisyon adına rica ve istirham ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — İki sayın üye var. Sayın Ok-
yayuz ve Sayın Kök. Buyurun Sayın Okyayuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (tçel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, bendeniz, 
çok kısa bir mâruzâtta bulunmak üzere huzu
runuza geldim. Konuşmama Sayın Batur'un bu
rada yaptığı bir beyandan başlamak istiyorum. 

Sayın Batur'u, iki aydır bu memlekette ma
aş almadan geçinen bir sınıf var, daha ilerisini 
söylemek istemiyorum, ama bu bir gerçektir 
buradan yapılan beyan ve ifadelerle sabit oldu» 
dediler. 

Halbuki, peşinden de değerli bir maliyeci 
olan Melen arkadaşımız da kanunsuz dahi olsa 
bulunan usullerle insanlara maaş verildiğini ifa
de ettiler. 

Görülüyor ki, Sayın Batar burada yaptığı 
bu beyanı, bir gerçeği bilmeyisin belki masum 
bir hatası olarak ifade ettiler. Ben müsaadeniz
le idareden gelmiş bir arkadaşınız olarak bir ci
heti hakikaten inanarak ifade etmek istiyorum. 
Gecelerin zorlu karanlığını ve beyaz karanlık
ların dehşetini ve hattâ vahşetini cesaretle, fa
ziletle göğüsleyerek redaatin ve fezahatin ka
ranlık çukuruna düşmüş çarpık ve sapık insan
ların maddi ve mânevi huzurumuza yaptığı ta
arruzu ve tecavüzleri, polisimizin yanında aynı 
can ve heyacanla göğüsleyip karşılayan Türk 
bekçilerinin parasız geçinen bir sınıf olarak bu
radan ifade edilmesi benim için hakikaten üzü
cü olmuştur. Bunu bir süreli lisan olarak tesbit 
etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, benim masum ve gerçek 
kanaatim o ki; kanun, arkadaşlarımızın ifade 
ettikleri gibi açıkça Anayasamıza karsı değil
dir. Anayasamızın 61 nei maddesi, hepimizce bi
lindiği gibi; «Herkes, kamu giderlerini karşıla
mak üzere malî gücüne göre vergi yükümüne 
girer» diyor. Kanunumuzla da malî güce göre 
bir takdir komisyonunca tâyin yapılacağı ölçü
sü getirilmiştir. Görülüyor ki, Anayasanın sevk 
ettiği objektif hükme vâzıı kanun tasarıda sıtkı 
sadakatle bağlı kalmıştır. Binaenaleyh bu isti
kamette mutlak olarak Anayasaya aykırı oldu
ğu iddiası bence çok doğru bir ifade olamaz. 
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Ayrıca Anayasa Mahkemesinin, kanunu bozma
sında istinadettiği 126 ncı madde «kamu tüzel 
kişilerinin harcamaları yıllık bütçeler içinde ya
pılır» diyor. Vâzıı kanun bu kanunla bu hükme 
de bağlı kalmıştır. Binaenaleyh bu istikametten 
de Anayasaya mutlak olarak karşılığı ifade ve 
beyan edilemez. Ayrıca biraz evvel arkadaşla
rımızın burada ifade ettiği gibi büyük bir zaru
retin içinde ve karşısındayız. Geceleri gündüz
lere katıp bizim huzurumuza hizmet eden insan
ların Hükümetçe bir zorluklarla karşılanan üc
retlerini kanuni bir nizamın belli ve belirli hü
kümleri içine getirmekte elbette ve mutlaka isa
bet vardır. Bildiğiniz gibi aşağı - yukarı bizim 
ömrümüze denk bir müddet içerisinde Çarşı ve 
Mahallât Bekçileri Kanunu işlemiş ve yalnızca 
örf ve âdete istinat içinde mahalle bekçileri üc
retlerini alıp vazife vermişlerdir. Bugün bu ka
nun örf ve âdeti bir tarafa bırakarak üç tane 
esaslı kriterin tatbikatını bir nizam içinde de
ğerlendirmiş bulunuyor. 

Malik veya şagülerinin malî durumu : Ana
yasamızın 61 nei maddesine tamamen denk bir 
ifade içerisindedir. 

Teşkilâtın ihtiyacı, gayet de tabiî Sayın Me-
Vu'in burada ifade ettiği endişe bence varit de
lildir. Hiçbir zaman bütçe açık vermiyecektir. 
Çünkü teşkilâtın ihtiyaçlarına göre takdir ko-

lisyonıı bu harcamaları ölçüp biçecek hesap ve-
•eeek ve değerlendirecektir. Şu hâlde bütçede 
'ür açık verilmesi mevzııubahsolmamak lâzımge-
lir. Bu kriterle de yetmemiş mahallin özellikle-
•iniıı de dikkate alınması istenmiştir. Ayrıca 

komisyonlar da bir arkadaşımızın dediği gibi 
yalnızca mahalle unıhtariyle. emnij^etteıı bir ar
kadaşımızın değil, esnafın menfaatlerini müda-
"aa etnmk üzere İçendi temsilcisini tüccarın men
faatlerini müdafaa etmek üzere yine bir tüccar 
temsilcinin bulunması âmir hükümler içindedir. 
•'ine ayrıca, bir arkadaşımız «komisyon bir ay 
çalışacak ondan sonra komisyon yok, yapılacak 
muamele ne olacaktır?» rliye sordular. Komisyo
nun bir ay çalışacağına dair bir âmir hüküm yok 
arkadaşlar. Yalnız vâzıı kanun, «Bir ay müd
detle çalışacaktır.» diyor. Bir ay içinde işini 
jitiremiyen komisyon devam edecek ücret almı-
yacak, kısa müddette işini bitirmeye gayret ede
cektir. Görülüyor ki, arkadaşlarımızın burada 
yaptığı beyanlar kanunun muhtevası içinde tam 
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bir bilgiye istmadetmediğmden masumane hata
lar içinde olmuştur Bu sel)cple ben kanunun 
tümünün kabul edilmesinde mutlaka zaruret ve 
isabet olduğuna hukuk ve ahlâk "ölçüleri içinde 
bu kanunun memlekete iyilikler getireceğine bil
hassa asayiş ve emniyet hizmetlerimizi görmek
te ve yürütmekte çok müessir olacağına inanı
yorum. Eğer arkadaşlarımızın içinde hukuk öl
çüleri içinde iltihak etmedikleri bâzı kısımlar 
varsa maddeleri geldiğinde onların genişçe tartış
ması yapılması mümkündür. Bu sebeple kanu
nun tümünün kabul edilmesini ve memlekete bu 
istikamette verilecek karnrm faydalı ve yararlı 
olacağım işaret etmek istiyor Senatoyu ve Yük
sele Başkanlığı hürmetle selâmlıyorum. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, uzun mu ola
cak. Tümü üzerindeki konuşmaları bitirelim. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kısa efendim. 

BAŞKAN — Kısa olmak kaydı ile buyurun, 
lütfedin de hiç olmazsa tümü üzerindeki görüş
meler bitmiş olsun. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Millet Mec
lisinde kabul edilen ve Senatomuzda görüşülmek
te olan çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki Ka
nun yıllardan beri âdeta iptidai bir cemiyetin asa
yiş babında tesellisi mahiyetinde olan mahalle bek
çilerinin iptidailik şeklini kanunen tescil ettir
mekten- başka hiçbir "mâna ifade etmemektedir. 
Gece, sopasını tak tak taşlara vuran bekçilik üc
retiyle tatmin olmayı]) gündüzleri evlerde hizmet 
eden, sakalık yapan insanların bir tahsisi varidat
tan nizama sokulmak istenmesi benim sosyal görüş 
ve anlayışımın tamamen aksi istikamette bir gö
rüş olmaktadır. Vatandaşlarımız mülk sahibi ise 
bunlardan alman vergiler üzerinde tenvirat, tan
zifat vergisi gibi işi basite irca eden bir sisteme 
gitmek dururken yine takdir hakkım kullanacak 
olan komisyonlara havale edilen bir sistemle bu 
işin dedikodusunun, üzüntüsünün ve giriftliğinin 
önüne geçilmiş oJmıyacaktır. Arkadaşlarım, mem
lekette mülk sahipleri vergilerini ödemektedir
ler. Tenvirat, Tanzifat Vergisi ödemektedirler. 
Bunu daha modern, daha basit bir hale getirmek 
için yüzde bir, iki gibi bir nisbet dâhilinde girift 
olmıyan basit bir usule getirecek bir kanunu bek
liyorduk. Ama yine sözlerimin başında belirt

tiğim gibi bir iptidailiğin tescilinden başka bir 
mâna ifade etmiyen bu kanuna ben külliyen mu
halifim arkadaşlarım. 

Bu hususta konuşulacak çok misaller var. 
Ben Göztepe'de oturuyorum. Bu sistem dâhi
linde gece bekçilerine 'bırakılmış olan sokağı
mızda iki seneden beri soyulmadık hane par
makla gösterilecek kadar az kalmıştır. Eğer 
bu kanun 'bunu temin edecekse bu iptidailiği
ne rağmen giderim. Ama yine netice aynı neti
ce olacaktır. Kanunun Hükümet tarafından 
geri alınarak daha modern ibir şekilde kanun 
getirilmesi isteği ile hepinizi selâmlıyarak hu
zurunuzdan ayrılırım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. İki önerge vardır, birisi 
Sayın Adalı'nm, tasarının komisyona iadesi hu
susudur. Diğeri ise maddelere geçilmesi husu
sunun açık oya arzıdır. Sayın Ada'ı mnki en 
aykırıdır. Okutup oyunuza arz edeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, vakit geçti Ibu oylama işlerini 
yarma bıraksanız. 

BAŞKAN — Açık oy yarma kalacak. Zaten 
yarın yapılacak. Bu komisyona iadesi için ve 
rilen önergedir. .Sadece işari oyla halledilecek
tir. Birbirinden farklıdır. Kabul edilse de me
selâ Sayın Adalı'nm önergesi reddedilse de si
zinkini yine oylıyacağız. Sizinki maddelere ge
çilmesi hususunun oylanmasıdır. Sayın Adalı'-
nmki ise komisyona iadesidir. İki oylamayı 
ayrı ayrı yapacağım. Birisi işari oyla, diğeri ise 
açık oyla yapılacaktır. Açık oyu yarın yapa
cağız. 

ıSaym Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı

nın yeniden gözden geçirilerek maddelerin 
Umumi Heyette değiştirme önergeleri ile uzun 
mesai ile tedvinine mâni olmak için tümünün 
komisyona iadesinin Umumi Heyetin reyine 
arzım teklif ederim. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Benim, de önergem vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna sizin önergeniz 
maddelere geçilmesinin açık oya arzıdır. 

Sayın Erdoğan Adalı'nm komisyona iadesi 
teklifinin açık oylaması değildir. Birbirinden 
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farklıdır. Sayın İOrdoğan Adalı önergesinde 
tasarının tümünün gerek şifahi konuşmasında 
gerok önergesinde yandığı sebeplerden dolayı 
tümünün komisyona iadesini istemektedir. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenlcr... Komisyona iadesi İcabul edilme
miştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
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şı'nııdi arz etmiycecğim. Zira açık oya arz edil
mesi hakkında usulüne uygun bir önerge var
dır. Yarınki birleşin id e bu muameleyi tamam-
Uyacağız. 

13 Temmuz Çarşamba saat 15 de toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

VE CEVAPLAR 
AR VE CEVAPLARI 

tır. Kanun intibakı tüm olarak ele almasına 
rağmen tatbikatta bâzı aykırılıklar görülmüş. 
emekliye ayrıldıktan sonra başka yerlerde 
emekliye tabi görevlere girenlere bu tatbik edil-
'momiş. Yalnız çalışıp da terfi etmemiş olanlar
la hiç çalışmıyanlarla ücretli olarak çalışanla
ra tatbik edilmiştir. Hattâ üç seneden fazla 
hizmeti olan albaylara iki üst derece tatbik edil
miştir. Emekliye tabi görevlere girmiş olan
ların bu intibakı göreve başlamadan evvel ya
pılmış olsa idi yeni kadro intibakları ile işe baş
lamış olacaklar 1961 den beri de çalışmaları ile 
yeni üst derecelere çıkmış olacaklardı. Esasen 
kanun teklifi bu maksadı sağlamak için hazır
lanmış ve böylece kabul edilmiştir. Kaldı ki, 
kanun teklifinde Mecliste ve Senatoda cereyan 
eden müzakerelerde ve 'komisyonlardaki görüş
melerde çalışan ve çalışmıyanlar diye bir tefrik 
yapılmamış esastan mağdur olanların durumu 
topyekûn nazarı itibara alınarak intibakın sağ
lanması esas alınmıştır. 

I-Ial böyle iken emekliye tabi görevlerde ça
lışanlara bu intibakın niçin ve neden tatbik 
edilmemiş olduğunun cevaplandırılması rica 
olunur. 

7. — SORULAR 

B) YAZILI SORUI 

1. -— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev- I 
zat Özerdemli'nin; 5431 sayılı Kanuna ek 
2 . 8 . 1960 gün ve 42 saydı Kanuna eklenen 
geçici ek maddeye dair soru önergesi ve Maliye \ 
Bakanı İhsan Gürson'ın yazdı cevabı (7/265) 

4 . 5 . 196G 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü ı 

Nevzat Özerdendi 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunun tat

bikatı hakkında : 
5484 sayılı Kanıma ek 2 . s . 1960 gün ve 

42 sayılı Kanuna geçici ek madde eklenerek 
27 . 2 . 1961 den önce çeşitli sebeplerle emekliye 
ayrılmış bulunanlarla ölenlerin dul ve yetimleri
ne bağlanmış olan aylıkkrr aynı rütbedeki em
salleri için 24 . 2 . 1961. gün ve 262 sayılı Ka
nunda yazılı derece 1 ularları esas alınmak' su
retiyle yeniden bağlanarak ödenir diyerek o gü- j 
ne, 'kadar emsallerine göre mağdur olanların 
durumunu düzeltmiş ve intibakları sağlannuş-

—m^ıafıı -*• 
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T. C. 
Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. Md. Emeklilik Şb. 
•Sayı : 115619 - 23/11811 

8 . 7 . 1966 
Konu. : Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi 
Nevzat özerdem Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesi ile alman 6 . 5 . 1966 tarihli ve 
6360 - 7/265/1482 sayılı yazı. 

16 . 7 . 1965 tarihli ve 696 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle 5434 sayılı Kanuna ek 
2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanuna eklenen 
geçici maddenin tatbikatına dair Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özerdendi tara
fından verilen yazılı soru önergesinin cevabının 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Nevzat Öz-
erdemlinin yazılı sorusuna cevap 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın 
Nevzat özerdendi, 16 . 7 . 1965 tarihli ve 696 
sayılı Kanun hükmünün, 42 sayılı Kanun gere
ğince (262 saydı Kanunda zikri geçen 
27 . 2 . 1961 tarihinden önce) emekliye sevk 
edilmiş olup da bilâhara tekrar emekliye tabi 
görevlere girerek Lalen bu görevlerde çalışan
lara tatbik edilmemesi sebebinin açıklanmasını 
istemektedir. 

16 . 7 . 1965 tarihli ve 696 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle, 5434 sayılı Kanuna ek 
2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanuna eklenen 
geçici maddesi; «Subay ve askerî memurlardan 
27 . 2 . 1961 tarihinden önce, bu kanuna göre 
çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış bulunanlar
la ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış olan 
aylıklar, aynı rütbedeki emsallerinin 24.2J961 
gün ve 262 sayılı Kanunda yazılı derece tutar
ları esas alınmak suretiyle yeniden bağlana
rak ödenir.» denilmektedir. 

Bu. hükme göre, 42 sayılı Kanını gereğince 
emekliye ayrılmış olup da, hizmete girememiş 
bulunanların emekli aylıkları ile, hizmete gir
miş, olanların sözü geçen kanuna göre bağlan

mış olan aylıklarının, 262 sayılı Kanunda yazılı 
derece tutarlarına göre yükseltilmesi lâzımgel-
mektedir. 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılıp 
da halen görevde bulunanların ilk emekli aylık
larının, 1 . 4 . 1966 tarihinden itibaren emsal
lerinin seviyesine yükseltilmesi ve ilerde görev
den ayrılmaları halinde de son hizmetleri naza
ra alınarak 8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Ka
nun gereğince işlem yapılması mümkün bulun
duğu gibi, bu iki muamelenin, hizmetten ayrıl
dıklarında birlikte yapılması da mümkündür. 

Binaenaleyh, 42 sayılı Kanuna göre emekli
ye ayrılıp, sonradan mülki bir göreve tâyin edi
lenler hakkında emekli aylıklarının yükseltil
mesi bakımından, 696 sayılı Kanunun tatbik 
edilmemesi şeklinde bir muamele mevcut değil
dir. 

Ancak, 696 sayılı Kanun, yalnız emeklilik ba
kımından yapılacak muameleyi tâyin ettiğinden, 
ayrıca bir barem intibakı yapılması mümkün 
bulurım anı aktadı r. 

Esasen, 696 sayılı Kanuna esas olan teklifin.. 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu komis
yonlarında müzakeresi sırasında," bu teklifin 
maksadının, 42 sayılı Kanunla 262 sayılı Kanun 
arasında meydana gelen bir emekli aylığı far
kının giderilmesi olduğu açıklanmıştır. 

Aynı zamanda, emeklilikle ilgili hükümlerin 
Emekli Kanununda, baremle ilgili hükümlerin 
de barem kanunlarında yar alması gerek prensip 
ve gerekse kanun icabı bulunduğundan, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek olan 42 sayılı Kanuna geçici hüküm 
ekliyen 696 sayılı Kanunda haremle ilgili hü
kümlere yer verilmemiştir. 

Diğer taraftan, subay statüsüne tabi olan 
bir kimse emekli olduktan sonra mülkî memu
riyet statüsüne geçtiği takdirde artık mülki 
memurlar hakkındaki hükümlere tabi olması ge
rekir. 

3056 sayılı Kanunun (4598 sayılı Kanunla 
muaddel) 3 ncü maddesi ile, dâhil olunan derece 
maaşı, fiilen. 3 yıl alınmadıkça üst dereceye ter
fi e cevaz verilmemiştir. 

Bu sebeple, muayyen bir rütbeden emekli 
olduktan sonra aynı rütbe maaaş derecesi ile 
mülki memuriyete geçen ve fakat bilâhara çıkan 
bir kanunla kendisine daha üst dereceden emekli 
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maaşı bağlanması kabul edilen bir kimse hak
kında, bu hüküm yalnız emeklilik bakımından 
bir hak sağlarsa da, ilgilinin 365G sayılı Kanu
na göre dâhil olduğu derece maaşını fiilen 3 ne
ne almadan daha üst dereceye terfii için bir 
sebep teşkil etmez. 

Bu konuda, Başbakanlık Makamına yazılan 
5 . 2 . 1966 tarihli ve J15601-3392/2062 sayılı 
yazımızla keyfiyet etraflı şekilde açıklanmış ve 
bu hususun ilgililere tebliğ edilmiş olduğu anla
şılmıştır. 

Bilgi edinilmesi rica olunur. 

2. •—• Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi En
ver Bahadırh'nıu, Ankara Aspest Boru Fabrika
sına dair soru öner<jesi ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/273) 

18 . î . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasun rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı 

1. Ankara Çimento Fabrikası yanında bit
miş olan Aspest Boru Fabrikası kaça malolmuş
tur, inşaaat ruhsatı ve yapı kullanma izni mev
cut mudur1? 

2. Bu yapının takviyesi ve ıslahı için ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Bu işte Bakanlık ilgililerine ait her han
gi bir sorumluluk teveccüh etmekte midir? 

T. C. 
'S a nayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı : 9/358 - 010942 
9 Tenıımız 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : a) 20 . 1 . 1966 tarih, 5930 - 6/356/533 

sayılı yazınız : 

b> 23 . 6 . 1966 tarih, 5930/520/1800 
sayılı yazınız : 

7 /->3 

12 . 7 . 1966 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Enver 
Bahadırlı'nm «Ankara Aspest Boru Fabrikası» 
'hakkındaki sözlü (bilâlıara yazılıya çevrilen) 
soru önergesine cevabımız ilişik olara'k sunul
muştur. 

^Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Enver Ba
hadırlının yazılı soru önergesine Sanayi Bakan

lığı cevabı : 

Sual l. — Ankara. Çimento Faıbrilkası yanın
da bitmiş olan Aspest ıBoru Fabrikası kaça mal 
olmuştur, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni 
'mevcut mudur? 

Cevap 1. — Aspest Boru Fabrikası, Ankara 
Çimento Sanayii T. A. Ş. tarafından inşa etti
rilmektedir. Şimdiye kadar 5 milyon Tl. dan 
fazla sarf edilmiş olup toplam 'maliyetinin 10 
milyon Tl. nı bulacağı tahmin olunmaktadır. 

Fabrikanın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
izni mevcut değildir. 

Sual 2. — Bu yapının takviyesi ve ıslahı için 
ne gibi tedbir alınmıştır? 

Cevap 2. — Anormal senim, yaparak tehlikeli 
durum arz eden çatı betonarme makas ve tah
liyesinin 3'apılan tetkik ve hesaplardan sonra 
yıkılmasına ve yeni çelik konstrüksiyon bir çatı 
yapılmasına ikarar verilmiş ve yıkım işi 
başlamıştır. İnşaat ruhsatı için müracaat edile
cektir, 

Mevzuun hukukî safhasını talikim için ve 
proje kifayetsizliği dikkate alınarak tesbit'i de-
lâil için adlî mercilere de müracaat edilmiş ve 
muamele ikmâl edilmiştir. 

Sual 3. — Bu işte Bakanlık ilgililerine ait 
her hangi bir sorumluluk teveccüh etmemcikte 
midir ? 

Cevap 3. — Ankara Çimento Sanayii hükmi 
sahsiveti haiz bii' Anonim Şirkettir. 
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Ortakları; T, MnıJak ve Kredi Bankası, T, İs 
Bankası, fSümerbank ve A tıkara Belediyesidir, 

M'üessese 2o sayılı Kanıma «»-öre Ueeici 'Mü
dürler Kurulu tarafından idare edilmektedir. 

Bu fabrika ile ilgili -bâzı ihbarlar üzeriih\ 
.Bakanlık teftiş Iıeyetinee durura tahkik edilmiş 
ve neticede Ankara Çimento Sanayii T. A, ,Ş. 

12 , 7 . 1966 O : 1 

iijotısujdurjııdan bazılarının hatalı ve usulsüz; 
hareketleri teshil edilmiş ve ilgililer 'hakkında 
g'erekli işlemin yapılması mezkûr «iskete 'bildi-
rilmigtir. 

Hükmi şahsiyeti haiz olan Sirkelin muame
lâtından dolayı .Bakanlık mensuplarından iım* 
hangi birinin sorumluluğu İKI his İconusu değil-
dir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

12 . 7 .1966 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'ya izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı teskeresi (3/504) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri Özdilek ve 5 arkadaşının Türkiye'de, din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politi
kanın tesbitine yardımcı olunması amaciyle bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 

Köksal'ın, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik Inci'nin, İstanbul boğazındaki kaza
larla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/372) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin; Ipar Transtport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair İmar ve tskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es
kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor futbol 



maçına dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, istanbul'da, Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik yapılacağı haberine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/381) 

18. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul şehrinin beledi ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/382) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair, Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/383) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından soslu sorusu (6/384) 

21. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifai östürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
yu (6/387) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebi ile <-;u 
altında kalan köylere dair imar ve iskân, Ener
ji vo Tabiî Kaynaklar ve Koy İşleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/388) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi A likanın, özel öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın-
dav. ::"Z1VL sorusu (6/383) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1065 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1886] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1985 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2.3.19C6J 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 , 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Gend Kurulda görü-
sülmer.me dair önergesi ve Dilekçe Kanıta Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 .3 ,1968] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık teske
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Bayını: 7S8) 
[Dağıtma\arihi ; 6 , 7 .1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyeri 
Şevket Akyûrek'in yasama dokunulmazhğ-mm 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1 9 6 6 ] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet ünaldı'nm yasama clokunulraaslığmm 
kıT-nıılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 790) [Dağıt
ma *"irihi : 6 . 7 . 1 9 6 6 ] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyo:-T ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz-



lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet »Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 791) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S, Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6 .'7TÎ966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Babri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . Iö6öj 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Babri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komkyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794) 
[Dağrfcma tarihi : 6.7.1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi C. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797) [Da
ğıtma tarihi : 7.6.1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1968] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması baklanda Başbakanlık tezkeresi ve Çum-
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hur:yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/228) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 7 .1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkmda Başbakanlık teskeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1986] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Diköçligil'in yabama dokunulmaslığmın 
kaldırılması hakkmda Başhakasıhk teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı ; 803) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunıılmaslığımn kal
dırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu. Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğılma tarihi : 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Ariburun'un yasama dokuma!raasjbğ-mn 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 808) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Bayisi : 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1986] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz. 
hğmın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 



Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı : 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik üyesi 
Talât Oran'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 6 . 7 . 1966] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/160; Cumhuriyet Senatosu 
1/654) (S. Sayısı : 818) [Dağıtma tarihi ; 
9.7.1966] 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/160; Cumhuriyet Senatosu 1/654) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 105) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1629/7935 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1966 tarihli 103 ııcû Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açıl: oy ile kabul edilen, Çarşı ve Mahalle Bekçi'.sri hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Bozbeyli 

Not : Bu tasarı 22 . 3 . 1966 tarihinde Baş hanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26 . 4, 3 . 5, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 ve 29 . 6 . 1966 tarihli 85, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, ve 103 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedi''Me görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mecli
si S. Sayısı : 105) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
^Geçici Komisyonu 8 . 7 . 1966 
Esas No. : 1/654 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 Haziran 1966 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Çarşı ve Mahalle bekçileri hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 80 Haziran 1966 tarihli ve 1629-7935 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Temmuz 1966 tarihli Birleşiminde, ilgili temsilciler 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, bekçi paralarının objektif kıstaslara göre takdir ve tevziinin temini ile çarşı ve ma
halle bekçilerinin görev ve yetkilerinin, işe alınma ve çalışma şartlarının, özlük (haklarının dü
zenlenmesini öngörmektedir. 



Bilindiği üzere, 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât bekçileri hakkındaki Kanunun 3 neü 
maddesinin, bekçi paralarının tâyini, tevzii, cibayet ve tediyesi ile ilgili kısmı, Anayasanın 61 ve 
126 ncı maddelerine aykırı görülerek Anayasa Mahkemesince 25 Nisan 1966 tarihinde yürürlüğe 
girmek üzere 26 Ekim 1965 tarihli karar ile iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu iptal kararında; çarşı ve mahalle bekçi ücretlerinin miktarı
nın tâyini, tevzi tarzı ve cibayet ve tediyesini mahallerinin örf ve teamülüne ve ihtiyacına göre 
mahallî idare kurullarınca karara bağlanmasına dair mezkûr madde hükmünün, bekçi paraları
nın tâyin ve tevzi tarzı bakımından objektif bir ölçü koymadığını ve bir malî yüküm olan bu pa
raların alınmasında konu, matrah ve oranın ve yükümlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğunu; 
ayrıca, kamu hizmeti gören bekçilere ödenmekte olan ücretlerin, Devletçe yapılan harcamalar 
niteliği taşıdığından bu teşkilâtın ihtiyaçları ile ilgili harcamaların bir bütçe içinde tesbit olun
masını, gerekçe olarak göstermektedir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde, tasarının, Anayasa Mahkemesinin iptal kararında gösterilen sebep
lerin nazarı itibara alınmak suretiyle hazırlanmış olduğu, çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı gelir ve 
giderlerinin mahallî kamu tüzel kişileri arasında durumu en müsait ve mütekâmil olarak tesbit edilen 
il özel idareleri bütçesi içinde gösterilmesinin esas alındığı ve bugüne kadar halktan salma şeklinde 
idare kurulları kararı ile toplanmakta olan bekçi paralarının, mahallinde teşkil edilecek Takdir ve 
Tevzi Komisyonları tarafından objektif kıstaslara göre takdir ve tevziinin öngörüldüğü belirtilmekte
dir. 

Ayrıca, 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanunun, günün hukukî ve sosyal şart
larını takipten çok uzak kaldığı ve bu teşkilâtta çalışan kimselerin her türlü teminattan yoksun bir 
halde bulunmaları sebebiyle kendilerinden beklenen güvenlik hizmetini tam mânasiyle yerine getire
medikleri hususuna temas olunarak, çeşitli kanunlar içine sıkıştırılan münferit hükümlerle bir kısım ih
tiyaçları karşılanmak istenen bu teşkilâtın durumunun, yapılan bu müdahalelerle daha karışık bir ha
le getirildiği ve hazırlanan tasarı ile bu konunun da halline çalışıldığı ve çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görev ve yetkilerinin, işe alınma ve çalışma şartlarının ve diğer özlük haklarının tek bir metinde top
lanmak suretiyle düzenlendiği ve böylece bu teşkilâtın hukukî statüsünün tesbit edildiği ifade olun
maktadır. 

Bekçilerin işe alınıp çıkarılmalarını belli usullere ve durumlarım sağlam esaslara bağlıyan, özlük 
haklarını düzenliyen, bu emniyet hizmetinin lâyık olduğu mertebeye ulaşmasını sağlıyan; diğer taraf
tan, bugüne kadar sadece örf ve teamül ve ihtiyaç icaplarına bağlı kalınarak alınmakta olan bekçi pa
ralarının, Anayasa ilkelerine uygun objektif kıstaslara (mesken ve iş yerlerinin emsali rayiç kiraları, 
malik veya şagillerinin malî durumu, teşiklâtm ihtiyacı, mahallî özellikler) göre takdir ve tevziini te
min edecek olan kanun tasarısı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Ordu ' İzmir Hatay 

Turhan Kapanlı Eşref Ayhan Ö. Lûtfi Bozcah Enver Bahadırlı 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

Osman Gümüşoğlu 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusman 

Sivas 
Söz hakkım saklıdır 

Ahmet Çekemoğlu 

Van 
Söz hakkım saklıdır 

Ferid Melen 

C. Senatosu (S. Sayısı : 813) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı kurulur. 
Bu teşkilât bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder. 
Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile 

tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce yürütülür. 
MADDE 2. — Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı, en büyük mülkiye âmirinin emrinde, genel 

zabıtaya yardımcı, silâhlı bir kuruluştur. 
Emniyet teşkilâtı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının meslekî âmiri, polisin ilçedeki en 

büyük âmiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluş
larının meslekî âmiri ise, ilçe jandarma birlik komutanıdır. 

MADDE 3. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır : 
A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkân bulunmıyan acele ve zaruri hal

lerdeki görevleri, 
1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak, 
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak, 
3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkların yapıl

masına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak, 
4. Adlî kolluk işleriyle ilgili vakalarda delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza ted

birlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalana
bilirler.) 

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri : 
1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri, 
b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri, 
c) Mmtakası dâhilinde gizli fuhuş yapanları, 
d) Mmtakası dâhiline gelen misafir ve yabancıları, 
e) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları, saldıranları, delileri, rezalet çıkaracak derecede 

sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri, 
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tâyin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, 

halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları, 
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıt ve araçlarını ve diğer engel

leri, 
h) Yangın, deprem, su baskını gibi âfet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, 
En kısa zamanda polis ve jandarma ve itfaiye teşkilâtına haber vermek ve önlenmesi gere

kenleri önlemek, 
2. Bölgeleri içinde bulunan dükkân, mağaza, ev, motorlu araç gibi mallann korunmasında 

sahipleri tarafından noksan alman tedbirleri tamamlattırmak, 
3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hâdiseleri, istirahate 

geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek, 
4. Vazife saatleri içinde tahdidedilen mmtakasmı fasılasız surette dolaşmak, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 813) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çarşı ve Mahalle bekçileri Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 813) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selâmetini sağlamak bakımından görevleri : 
1. Yolda hastalanan, kazaya uğrıyan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muh-

tacolanlara yardım etmek, 
2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatlan, âcizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli 

veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek, 
3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, 
4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya âfet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, ya

pılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek, 
5. — Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi âfetlerde mahalle sakinlerine derhal bil

gi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak, 
6. Kuduz hayvana Taslandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldır

makla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zaralarını ortadan kaldıramadığı takdirde 
itlaf etmek, 

7. — Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber ver
mek, 

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi âmme tesislerinde vâki arızaları, sokaklara süp-
rüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildir
mek, 

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar. 

MADDE 4. — Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak 
şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar va
zife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalede hal
lerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne su
retle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar. 

MADDE 5. — Çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen 
hallerde silâh kullanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özlük işleri 

MADDE 6. — Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şart
tır : 

A) Türk vatandaşı olmak, 
B) ilkokulu bitirmiş olmak, 
C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, 
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kuru

lu tarafından verilmiş raporlarla teşvik edilmiş olmak, 
E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, ir

tikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüz 
kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

F) Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, 
G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm 

bulunmamak. 

MADDE 7. — Bekçiliğe giriş sınavla olur. 
Sınav şekil ve usulleri içişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 
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MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük meslekî âmirinin 
inhası ile vali ve kaymakamlarca aday olarak atanırlar. 

MADDE 9. — Adaylık süresi 2 yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenlerden 
bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe asaleten tâyinleri yapılır. Kursta başarı göstere-
miyenlerin ilişkileri kesilir. 

iki yıl içinde kurs açılmadığı takdirde ehliyeti sabit olanların asaletleri tasdik olunur. Ve 
bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir. 

MADDE 10. — Kursların süresi 3 aydan fazla olamaz. 
Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esasları ile kursların açılma zamanı, yerleri, süresi ve 

kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, içişleri 
Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 11. — Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birin
ci, kaymakam ikinci derecede sicil âmiridir. 

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli Çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleîd âmi
ri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil âmiridir. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur. 

MADDE 12. — İl hudutları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçileri
nin adedi en büyük mülkiye âmirinin teklifi ve bunlara verilecek aylık ücretin miktarı beldele
rin özelliklerine göre 300 liradan az, 800 liradan çok olmamak üzere il genel meclislerince 
tesbit olunur. 

MADDE 13. — Bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık ücret dereceleri ve bunlara tekabül eden 
kadro sayıları il genel meclislerince tesbit olunur. 

Tâyin ve terfiler bu derecelere göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. Bir üst dereceye terfi 
edebilmek için bulunduğu derecede fiilen 3 (üç) yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmak, üst de
recede açık kadro bulunmak şarttır. 

Terfie hak kazananların açık kadro sayısından fazla olması halinde yarışma sınavı yapılır. 
Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin yapılış şekli, bekçilerin hizmetlerinin değerlendiri

lişi tarzı bir yönetmelikle nizama bağlanır. 

MADDE 14. — Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçile
rin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanlann 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki 
usule göre verilir. 

Meslekî âmirin mütalâası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir 
yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir. • 

Emniyet Teşkilâtı Kanununun 61 nci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada 
birgün dinlenme izni verilir. 

MADDE 15. — Bekçi teşkilâtı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname 
ile taltif edilirler. 

Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa 
aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir. 

Takdirname ve ikramiyeler, içişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilen esas
lara göre, meslekî âmirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir. 

MADDE 16. — Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşma kadar çalıştırılabilir. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 nsu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul ©dilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul ©dilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edilen 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri işten birlikte veya kamu hizmetlerini aksatacak 
şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sendika kuramaz, kurulmuş sendikalara iştirak 
edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez, siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamazlar. 

MADDE 18. — Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerini aksatacak veya menfi yönde etkili-
yecek şekilde ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. 

MADDE 19. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleriyle ilgili olarak riayet etmeleri ge
reken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensuplarına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. 

MADDE 20. •— Çarşı ve mahalle bekçileri, işe alınmaya mâni suçlardan birini işledikleri 
takdirde atanmalarmdaki usule göre işten çıkarılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümle?" 

MADDE 21. — îl içindeki beldelerin tamamına ait çarşı ve mahalle bekçileri kadroları ile 
bu teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına ait teklifler, ilçelerden gelecek isteklerle beldelerin özel
likleri de göz önünde bulundurularak Emniyet Müdürlüğünce hazırlanıp valilik kanalı ile za
manında özel idareye intikal ettirilir. 

MADDE 22. — Bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık ücretleri, çalıştıkları aym sonunda bağlı 
bulundukları il veya ilçenin özel idaresince usulüne göre ödenir. 

4 ncü maddede zikri geçen vazife süresi içindeki çalışma şekli ve zamanı ile fevkalâde hallerde 
ödenecek fazla mesai ücretinin ödeniş şekil ve şartları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikte düzenlenir. 

MADDE 23. — Bekçi teşkilâtı ve mensupları için alım - satım ve çeşitli harcamalar özel ida
relerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütülür. 

MADDE 24. — özel idarelerce çeşitli kanunlara göre ödenmekte olan kanuni payların he
sabında bekçi paraları geliri ayrık tutulur. 

MADDE 25. — Bekçi paraları yalnız bekçi teşkilâtı hizmetlerine harcanır ve yılı içinde 
harcanmıyan miktar ertesi yıla bekçi parası olarak devredilir. 

MADDE 26. — Bekçi teşkilâtı gelir ve giderleri ek bütçenin aidolduğu tertiplerinde gösteri
lir. 

MADDE 27. — 11 özel idarelerinin her beldeye ait bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak ve ö 
nisbette tahakkuk ettirmek üzere, belde hudutları içerisindeki meskenlerin kiracılarından, kira 
münasebeti yoksa şagiUerinden, sair hallerde maliklerinden alacakları bekçi parası ayda 10 lirayı 
aşamaz, ancak ticarethane ve iş yerlerinden, bu yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin malî 
gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî özellikler nazara alınmak suretiyle ayda 300 lirayı 
aşmamak üzere bekçi parası alınabilir. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her şahıs veya ailenin ikamet ettiği bina veya bina bö^ 
lümleridir. 

Bu maddenin uygulanması içişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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MADDE 17. — Millet Meclisince kabul ©dilen 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul ©dilen 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabul ©dilen 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul ©dilen 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul ©dilen 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisince kabul edilen 26 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edilen 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 28. — Mükelleflerden alınacak bekçi paralarının tahakkukunda, belde sınırı içinde 
bulunan ve çarşı ve mahalle bekçilerinin korumakla mükellef olduğu bilûmum mesken, müessese, 
depo, ticarethane ve işyerleri ile benzerleri esas tutulur. 

MADDE 29. — Bir mesken veya işyerinin bekçi parası mükellefi kirada olan yerlerde kiracısı, 
kira münasebeti yoksa şagili, sair hallerde malikidir. 

Bina maliki ile şagilleri arasında yapılacak özel anlaşma hükümleri idareyi bağlamaz. 

MADDE 30. — Mesken ve işyerlerinin bekçi parası, her yıl Ekim ayında, takdir ve tevzi ko
misyonları tarafından, mahallin mülkiye amirince verilecek 33 ncü maddede belirtilen listeler 
üzerine mahallen gerekli incelemeler yapılarak, mesken ve işyerlerinin emsali rayiç kiraları, ma
lik veya şagillerinin malî durumu ve mahallî özellikler göz önünde tutularak aylık ve yıllık olarak 
tevzi olunur. 

MADDE 31. — Vali veya kaymakam tarafından, özel idare memurları arasından tâyin edile
cek bir memurun başkanlığında, belediye meclisinden'bir üye, bulunan yerlerde ticaret, sanayi 
odasından veya esnaf teşekküllerinden bir üye ve mahallesi muhtarının iştiraki ile yeteri sayı
da, bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonu kurulur. 

Belediye meclisi ve ticaret, sanayi odası kendi üyeleri arasından bu maksatla bir yıl süre için 
komisyon sayısı kadar asil ve yedek üye seçerler. 

Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mülkiye amirince ihtiyar heyetinden seçilecek bir üye 
komisyona katılır. 

il içindeki her beldenin takdir ve tevzi komisyonları üyelerine, bu beldelerin iktisadi ve sosyal 
özellikleri göz önünde bulundurulmak ve günde 25 liradan çok olmamak üzere verilecek ücret, 
il genel meclisi tarafından özel idare bütçesi ile tesbit edilir ve ilgili tertibine konur. 

Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret verilir. Şu kadar ki, komisyon üyeleri 33 ncü ve 34 
ncü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi işini âzami bir ay içinde bitirmekle yükümlüdürler. 
Bu süre içinde her hangi bir sebeple işini bitirmiyen komisyonun üyeleri en kısa zamanda işi ta
mamlamaya mecbur olup, bir aydan fazla süren çalışmaları için kendilerine ücret ödenmez. 

MADDE 32. — Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonları başkan ve üyeleri vazifeye başla
madan önce il veya ilçe idare kurulları huzurunda aşağıdaki şekilde yemin ederler : 

«Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam mânasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tabi ka
lacağıma, gerek bekçi teşkilâtı gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, bekçi paralarının takdi
rinde de her hangi bir tarafa eğilim suretiyle görevimi kötüye kullanmıyacağıma namusum üzeri
ne yemin ederim.» 

MADDE 33. — Teşkilâtın meslekî âmirleri her yıl en geç Eylül ayının birinci günü bekçi pa
rası tahakkukuna esas olacak mesken ve işyerlerinin sokak ve kapı numaralarının, kiracılarının 
veya şagillerinin, bulunmadığı takdirde maliklerinin ad ve soyadlarını ihtiva eden listeleri mahal
lin en büyük mülkiye âmirine tevdi ederler. 

Mahallî mülkiye âmirleri bu listeleri bir hafta içinde bekçi paralarını takdir ve tevzi komis
yonlarına verirler. 

Yık içindeki değişiklikler için de süre kaydı aranmaksızın aynı usul uygulanır. 
özel idare memurları da her sene bina yoklama neticelerini mahallin kolluk âmirlerine bil

dirmekle görevlidirler. 

MADDE 34. — Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonları tarafından hazırlanacak takdir ve 
tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım ayının birinci günü mükelleflerin görebilecekleri yerlerde 
15 gün müddetle asılmak suretiyle ilân olunur. İlân keyfiyeti ve yeri mûtat vasıtalarla mükellef
lere duyurulur. 
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MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edilen 28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisince kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisince kabul edilen 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisince kabul edilen 34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına yapılacak itirazlarda özel idarelerin diğer vergilerindeki 
usul ve esaslar uygulanır. İtiraz, bekçi parasının fazla tahakkuk ettirildiği iddia olunan kısmına 
raci olup, tarhiyatm ihtilaflı olmıyan kısmının tahsilini durdurmaz. 

MADDE 35. — itirazın incelenmesi sonunda kesinleşmiş olan tahakkuklar özel idareye bil
dirilir. 

Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak tahsilatın yılda 4 taksitten fazla olmamak üze
re taksit zamanları, süreleri her ilin özellikleri göz önüne alınarak il genel meclislerince bütçe 
kararı ile tesbit ve usulüne göre ilân olunur. 

Bekçi paralarının tahsilinde 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 36. — Bekçi parası tahakkukkunda bu kanunun 38 nci maddesindeki istisnalar 
dışında muafiyet tanınmaz. 

MADDE 37. — Bekçi teşkilâtı hizmetleri ile ilgili her türlü harcamaların tahakkuk memu
ru, bekçilerin ile ve ilçe merkezlerindeki en büyük meslekî âmiridir. 

MADDE 38. — 4 Temmuz 1931 gün ve 1837 sayılı Bina Verigsi Kanununun 3 ncü maddesinde 
belirtilen daimî muafiyete tabi bulların malik veya şamilleri ile takdir ve tevzi komisyonlarınca, 
fakirlik hali tevsiken tesbit edilenlerden bekçi parası alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

MADDE 39. — Bekçi teşkilâtına aidolup, kendisine teslim edilmiş bulunan araç, gereç, 
teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip veya temellük edenler veya bunları tahsis olundukları mahal ve 
maksat dışında kullananlar, kullanılmasına sebebolanlar veya emir verenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun, Devlet malları aleyhine işlenen suçlar ile ilgili maddeleri uygulanır. 

MADDE 40. — Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerinden mütevellit veya bu vazifelerini ifa sı
rasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakemat Kanununa tabidirler. 

MADDE 41. — Çarşı ve mahalle bekçileri zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne suretle 
olursa olsun çalıştırılamazlar. 

MADDE 42, — Görevini ifa sırasında bekçilere kargı suç işliyenler, genel zabıta mensup
larına karşı suç işliyenler gibi ceza görürler. 

Bekçi teşkilâtına ait her türlü mal ve kıymetler hukukî ve cezai bakımından Devlet ma
lı hükmündedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitti hükümler 

MADDE 43. — Bekçi adayı, bekçi, bekçibaşı ve büro hizmetlerini yürütmekle görevli personel 
hakkında 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 tarihli Kanuna 
göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam eder. 

Bekçi ve bekçibaşılar 55 yaşını doldurdukları takdirde yaşlılık aylığından yararlanabilirler, 
bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin (A) fılo-asınm (a) bendindeki 60 yaşını 
doldurmuş olmak şartı aranmaz. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 813) 



— 15 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 35. — Millet Meclisince kabul edilen 35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisince kabul edilen 36 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisince kabul edilen 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisince kabul edilen 38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisince kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisince kabul edilen 40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edilen 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisince kabul edilen 42 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisince kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 813) 



— 16 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 44. — Bekçi teşkilâtı ve mensuplarının araç, gereç, malzeme ve teçhizatı ile kı
yafet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi bütçesinden karşılanır. 

Bu hükmün uygulanma şekli ve tabanca ve mermilerin ve kıyafetin standardı İçişleri Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 45. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç 3 ay içinde yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE: 1. — intibak şekil ve esasları valinin veya görevlendireceği vali muavini
nin başkanlığında emniyet, müdürü, il jandarma komutanı, özel idare müdürü, ve il daimî komis
yon üyelerinden birinin katılması ile kurulacak bir kurul tarafından tesbit edilir ve uygulanmak 
üzere atamaya yetkili âmirlere bildirilir. 

Şu kadar ki, intibak suretiyle verilecek ücret, halen ödenmekte olan ücretten aşağı olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2» — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve 
Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan bekçibaşı, bakçi, bekçi adayı ve bekçi 
bürosu personelinden iki seneden fazla fasılasız hizmeti bulunanların bu kanunda belirtilen tah
sil şartını haiz olmasalar dahi kesin olarak intibakları yapılır. 

İki seneden az hizmeti bulunanlardan ilkokul mezunu ve 60 yaşım geçmemiş olanların aday 
olarak intibakları yapılır ve bunlar hakkında bu kanunun 9 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce yapılır. 
İntibak sırasında 60 yaşını doldurması sebebiyle ilişiği kesilenlerden, fasılasız 5 seneye kadar 

(5 sene dâhil) hizmeti olanlara 2 500 lira, 10 seneye kadar (10 sene dâhil) hizmeti olanlara 4 000 
lira; 10 seneden fazla hizmeti olanlara da 5 000 lira tazminat verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallât. bekçi teşki
lâtına ait her türlü taşınır, taşınmaz mallar ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve taahhüt
ler ve teçhizat, elbiseler ve araçlar, bekçi hizmetlerinde kullanılmak kaydiyle il özel idarelerine 
devredilir. 

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk etmiş bekçi ücretleri ve bakayası da 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre il özel idarelerince tahsil edilir ve ek bekçi 
teşkilâtı bütçesine irat kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte il genel meclisleri toplantı ha
linde değilse, bu kanunla il genel meclisine verilmiş olan görev ve yetkiler bir defaya mahsus ol
mak üzere il daimî encümenlerince ifa olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediye meclisleri toplantı ha
linde değilse takdir ve tevzi komisyonuna seçilecek asıl ve yedek belediye meclisi üyeleri belediye 
encümenince seçilir. 

Ticaret odaları meclisi toplantı halinde değilse, bu kuruldan seçilecek asıl ve yedek üye tica
ret odası üyeleri arasından oda yönetim kurulunca seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıla mahsus olmak üzere bekçi para
ları tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar bekçi teşkilâtı mensuplanna verilecek ücretler, mevcut 
bekçi paraları ile karşılanamazsa bilâhara mahsubu yapılmak üzere il özel idarelerince aylık ve üc
ret tertiplerinden ödenir. 
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MADDE 44. — Millet Meclisince kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisince kabul edilen 45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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GEÇÎÖÎ MADDE 7. — Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı mensuplarının aylıkları ve her türlü 
özlük haklan ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre iktisabettikleri bilcümle haklar, 
24 . 4 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam eder. 

Yukardaki fıkrada zikredilen haklara ait intibaklar 24 . 4 . 1966 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bütçelerinin aylık ve ücret tertiplerinde ödenek bulunmaması sebe
biyle bekçi ücretlerini ödiyemiyen özel idareler borçlanmak suretiyle bekçi ücretlerini ödemislerse 
borçlanılan miktar geçici 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasındaki hükme göre tahsil edilen bekçi para
sından alınmak suretiyle mahsubedilir. 

MADDE 46. — 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.. 

MADDE 48. ~ Bu kanun hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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GEÇtCl MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇlOt MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 46. — Büllet Meclisince kabul edilen 46 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisince kabul edilen 47 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisince kabul edilen 48 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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