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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Maden Kanunu tasarısının önce Ekonomi 

Komisyonunda görüşülmesi kabul olundu. 
Gündemde bulunan ve difteri asasının mec

buri olarak tatbik edilmesine dair kanun tekli
finin Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna 
iadesi, istek üzerine kabul olundu. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Kars 
îli çevresindeki mahsulün zarardan vikayesi 
için bir an evvel tarladan kaldırılması hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve bu yıl 
yağmurdan zarar gören muhtaç ailelere bedelsiz 
yiyecek ve yemlik hububat verilip verilmiyece-
ğine dair sorusuna, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüboğlu 
ve üç arkadaşının, resmî ilânların gazetelere 
tevzii hakkındaki 3/13294 sayılı son kararname 
ve bu kararnamenin uygulama şekli hakkında 
Başbakandan gensoru açılmasına dair önergesi 
okundu ve reddedildi. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

1. —• Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin 8i-
rer'in, göçmenlere dağıtılan topraklar araşma 
hiç toprağı bulunmıyan bir kısım köylü vatan
daşların uzun zaman ektikleri halde tapusu ol-
mıyan tarlalarının da katılıp katılmadığına ve 
bu gibiler hakkında ne gibi tedbirler alındığı
na dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba-

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerindeki konuşmalar yeter görülerek 
maddelere geçildi ve diğer maddelerin tasarıdan 
ayrılarak yalnız 141 ve 142 nci maddelerin gö-
rüşülmesisine karar verildi ve müzakere bir 
müddet daha. devam ettikten sonra, 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 141 
nci. maddesinin birinci fıkrasının müzakeresine 
devam olundu. 

26. X I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili İsparta Milletvekili 

Fikri Apaydın Said Bilgiç 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

BAŞKAN —• Kâfi çoğunluğumuz vardır, bu
günkü Birleşimin, ilk oturumunu açıyorum. 

kanı vekili ve Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
sözlü cevabı (6/465) 

BAŞKAN ~ Kendileri buradalar mı? (Bu
rada sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

»&~4İ 

BİBİNCI O T U M M 
Açılma saati : 15,0i 

BAŞKAN —. Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Ftiruzan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

2. — YOKLAMA 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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sözlü olarak cevaplandırılması için delâletleri- i 
ni rica «derim. 

Yurdumuza sığman ırkdaşlarımizı süratle 
müstahsil hale getirmek Devlet ve Millet olarak 
karşılaştığımız âcil vazifedir. Bu maksatla Ha
zineye ait topraklardan yetecek kadarının göç
menlere dağıtılması tabiî ve yerindedir. Ancak 
resmî kayıtlarda Hazineye ait görülen toprak
ların hepsi dağıtılmaya elverişli değildir. Bun
ların arasında hiç toprağı bulunmıyan yahut 
tapulu arazisi en aşağı bir geçime bile yetmi-
yecek kadar az olan köylü ailelerinin nesiller 
boyunca ekip biçtikleri ve ilk fırsatta kendi-
lerine temliki icabeden tarlalar da vardır. ı 

Bâzı köylü hemşerilerim göçmenlerimize | 
dağıtılan topraklar arasına fiilen kendi ellerin- I 
de bulunan bu gibi tarlaların da katılmış oldu
ğunu, bu yüzden sefalete düşmek tehlikesiyle 
karşılaştıklarını haber verdiler. Seçim çevrem
de karşılaştığım bu hal mevzii midir1? Yoksa 
her tarafta böyle mi oldu? Bu konuda nasıl ha
reket edecekleri vaktinde merkezden illere bil
dirildi mi? Yukarda işaret edildiği şekilde ce
reyan eden muameleler yüzünden geçinme im
kânını kaybeden veya bu imkânları çok dara
lan ailelerin ne kadar bir yekûn teşkil ettiğini 
Hükümet takribi olarak biliyor mu? Ve göç
menlerimizi müstahsil hale getirme yolundaki 
çalışmaları hiç aksatmadan arzedilen sebeppler-
le sıkıntıya düşen vatandaşların ıstırabını gi
dermek için ne gibi tedbirler düşünür? 

15 . XI . 1951 
Sivas Milletvekili 

Reşat Şemsettin Sirer 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlar, malûmunuz oldu
ğu cihetle toprak iskân işleri ve tapu işleri son I 
bir kanunla Başbakanlığa bağlıdır ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı tarafından tedvir edilmek-
tcdir* Bendeniz Devlet Bakanı vekili olarak 
Başbakan adına soruyu cevaplandırıyorum. 

Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in 
endişesi; göçmenlere toprak tevzii yapılırken 
diğer köylü vatandaşların elindeki toprakların 
alınıp alınmaması endişesidir. 

Hükümetçe kabul edilmiş bulunan katı iskân 
plânı gereğince yurdun muhtelif bölgelerinde 
yerleştirilen çiftçi, göçmen ailelerine 2510 sayılı | 
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iskân Kanunu hükümlerine tevfikan tahsis olu
nacak topraklar: 

A) Hazine topraklariyle köy ve kasabaların 
orta malı olup ihtiyaç fazlası bulunan arazidir. 

B) Bu tahsisler yapılırken yerli halkın top
raklandırılması imkânını selbedecek toprak dar
lığına katiyen meydan verilmemektedir. 

C) Yerli halkın toprak durumu da göz önün
de tutularak şayet dağıtıma tâbi arazi göçmen 
ve yerli halkın tamamının topraklandırılmasma 
kâfi gelecek miktarda ise bu takdirde göçmenlere 
tam istihkak üzerinden tevziat yapılmaktadır. 
Aksi takdirde her göçmen ailesine mutlaka tam 
istihkak miktarında arazi verilmesi ieabetmiyece-
ğinden bu durumda bulunan mahallerde yerli hal
kın şart ve imkânları ne ise göçmen de o nispette 
toprak temin edilmektedir. Göçmenlere tahsis 
olunacak topraklar, yukarda arzolunduğu üzere, 
Hazine topraklariyle, köy orta malı ihtiyaç faz
lası araziden tefrik edileceği cihetle her hangi 
bir vatandaşın hususan işlemekte olduğu toprak
ları elinden alınarak göçmenlere verilmesi ve 
yerli halkın sefalete düşmesi gibi bir hal ve mu
amele mevzuubahis değildir. 

Toprak Kanununun uygulandığı bölgelerde 
bu muameleler Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
hükümlerine göre, yani vatandaşlar tarafından 
işgal edilmiş Hazine topraklarından lüzum mik
tarında çiftçi ailesine bırakılmakta ve fazlası 
diğer topraksızlara veya göçmenlere tahsis edil
mektedir. 

Pek mahdut sayıda da olsa bâzı vatandaşların 
göçmenlere tahsis olunan arazi hakkında şikâ
yetleri vukubulmuş ise de titizlikle durulan bu 
mesele üzerinde gerekli incelemeler yaptırılmış 
gayri kanuni veya çiftçi vatandaşı tedirgin eden 
muamelelere raslanmamıştır. 

Gerek Sivas ilinde ve gerek iskân bölgesine 
dâhil diğer 43 ilimizde topraksız veya az top
raklı vatandaşın elinden toprağının alınarak 
göçmenlere tahsisi gibi bir muamele bugüne ka
dar Bakanlığıma aksetmiş değildir. 

Göçmen iskân edilen vilâyetler valilerine ya
pılan tebligatta yukarda arzettiğim hususatm te
mini mahiyetindedir. Bâzan şikâyetler, hakkına 
razı olmamasından ve ekseriya mümkün olduğu 
kadar elde fazla toprak bulundurmak endişesin
den doğmaktadır. 

BAŞKAN — Reşat Şemsettin Sirer. 
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REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanı arkadaşı
mızın vâki izahları benim işimi, vazifemi çok 
kolaylaştıracaktır. Kendilerinin bu beyanları 
tabiatiyle zabıtlarda intişar edecek ve sual tak
ririmde açıkladığım şekilde ıstırap çeken ve 
vazifelerini anlatan vatandaşlarla karşılaştığım 
zaman Tarım Bakanımızın beyanatım kendile
rine göstereceğim. Bu benim için şahsan bir 
kolaylık olacaktır. Çok temenni ederim ki va* 
ziyet, vakıa tamamiyle kendilerinin ifade et
miş olduğu gibi olsun. Ama eğer vaziyet böyle 
olmazsa o zaman bunun sıkıntısını çekmek ba
na değil, kendilerine düşer. 

Muhterem arkadaşlar, bize düşen vazifeler
den birisi de faydalı gördüğümüz tedbirleri, 
telkin için vesile aramaktır. Bendeniz bugün
kü mevzuun, böyle bir vazifenin ifası için de 
imkân bahşetmiş olduğu kanaatindeyim. Ani 
olarak veya kısa bir zaman içinde göç etmeye 
mecbur olan insanlar çok ıstırap çekerler. Bun -
ların göç ettikleri memleketler de ağır vazife
lerle karşılaşır. Milletin de, Devletin de büyük 
külfetlere ve zahmetlere katlanmaları icabeder. 
Fakat bu suretle muhaeerete mevzu olan mem
leketlerin bu neviden kitlevi muhaceretler saye
sinde bâzı meselelerini halle fırsat bulmuş ol
duklarının da zengin misalleri vardır. Bizim 
memleketimiz de geçen seneden beri böyle kit
levı bir muhacerete mâruz kaldı. Bizim de hal
ledilecek meselelerimiz vardır. Vatan sathında 
nüfus kesafeti çok az olan ve iktisaden kalkı
nabilmesi için mutlaka bugün barındırdığından 
daha fazla nüfusa muhtaç olan bölgelerimiz 
vardır. Eğer biz de bu kitlevi muhaceretten bu 
neviden bölgelerimizi biraz daha fazla nüfusa 
kavuşturmak için, istifade etmiş olsaydık; bu
gün millet olarak, Devlet olarak katlandığımız 
zahmetleri ve külfetleri unutturacak, bir eser 
meydana getirmiş olurduk. Tabiatiyle Hükümet 
bu meselede malî imkânların kifayetsizliğinden 
bahsedecektir. Bir bakıma haksız değildir. 

Muhterem arkadaşlar; malî imkânlar, malî 
takat, meselelerin portesine göre onların almı
şına göre mütalâa olunur. Müsaadenizle kısaca 
bir hâtıramdan bahsedeceğim. 

1933 senesinde âmme hizmetine ait bir dâ
vayı halletmek için 3-4 milyon liralık bir vari
dat kaynağı bulmak için epeyce uğraşıldı. Ben
deniz de o zaman Müdürü Umumi olarak bu 
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araştırmalara iştirak ettim. Maliye mütehassıs^ 
lariyle yetkili merciler bu 3-4 milyon liralık 
varidat kaynağı üzerinde bir hayli uğraştıkları 
halde müspet bir sonuca varamamışlardı. Fakat 
tam bu sırada 1934 senesi İlkbaharında Mu-
solini'nin tehditleri karşısında Antalya ve ci
varında bir manevra yapmak lüzumu hâsıl ol
du. Bir gün içerisinde derhal 20 milyon liralık 
bir varidat kaynağı bulunabildiğini gördük. 
Bizim göçmen dâvamız da çok büyük bir dâ
vadır. Onunla birlikte birtakım meselelerimizi 
halletmek, Devlet olarak, millet olarak bize te
veccüh eden bir vecibedir. Muhaceret bitme
miştir. Memleketimize daha çok muhaceret 
olacaktır. Birçok avamil bizim esaslı bir iskân 
politikası takip etmemizi zaruri kılmaktadır. 
Onun için istirhamım şudur ki ; şimdiye kadar 
olmadı, bundan sonra gelecek göçmenleri pe
rakende aileler halinde köylere dağıtmayıp, bir 
örneğinin İçel' de kurulduğunu duymakla çok 
derin bir memnuniyet hissettiğim göçmen köyü 
gibi köyler kuralım. Demin vaziyetlerini ar-
î'ettiğim nüfus kesafetinden mahrum bölgeleri
mizde köyler muhaceret kolonileri meydana 
getirelim. Eğer her türlü fedakârlığı göze ala
rak, bütçelerimizi ona göre hazırlarsak, ve ica
bında bu maksat için büyük münakaleler yap
ma yoluna dahi giderek bu istikamette çalışa
cak olursak Cumhuriyet idaresinin arkamızda 
kalan yıllardaki eserleri kadar büyük ve onla
rın yanında şerefle yer alacak bir eser meyda
na getirmiş oluruz. Hükümetten bunu rica 
ederim. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Efendim; arkadaşımızın son mütalâa
ları sual mevzuu ile alâkalı değildir. 

Göçmen mevzuuna temas ettiler, öyle zan
nediyorum ki, kendileri Hükümetin iskân plâ
nını okumamışlardır. Eğer iskân plânını oku
muş olsalardı, Hükümetin ne yolda hareket et
mekte olduğunu göreceklerdi. 

İkinci noktaya geliyorum; bu kürsüden ver
diğim izahatı şüpheli bir tarzda karşıladılar. Şu
rasını hatırlatmak isterim ki, kendileri de ev
velce bu kürsüden bir Hükümet adamı olarak 
konuşmuşlardır. Kendileri pekâlâ bilirler ki; 
bu kürsüden ancak hak ve hakikatlar ifade edi
lir. (Soldan, alkışlar) 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Sayın bakanın bu beyanatında, geçenlerde bir 
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diğer konuda olduğu gibi, politik bir beyanat 
olmamasını temenni ederim. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMBN (Ma-
raş) — Arkadaşlar; sabrınızı suiistimal etmi-
yeyim. Beyefendinin, politik beyanat diye temas j 
etmek istedikleri tohum mevzuu, memleketin ha
yati bir mevzuudur. Böyle hayati bir mevzuda 
politik bir beyanda bulunmaktan kendimi ten
zih ederim. Sözlerim hakikattir. Halen tohum
luğumuz mevcuttur. Kendileri isterlerse Sivas 
için de istedikleri kadar verebiliriz. (Soldan al
kışlar) 

BAŞKAN — îkinci soruya geçiyoruz. 

1951 O : 1 
2. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Ho

rasan'a kadar gitmiş bulunan demiryolunun 
Sarıkamış'a kadar uzatılmasının ve Kağızma -
Horasan arasından bir şose inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/467) 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkada
şınım sualleri, bütçe rakamları ve onlara bağ
lı olan programlarla alâkalı bulunduğu için, 
müsaade buyururlarsa gelecek 5 Aralık Çarşam
ba günü cevaplandıracağım. 

BAŞKAN —• 5 Aralık Çarşamba günkü Bir
leşime bırakıvoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Tekirdağ Milletvekili Şevket M o can ve 53 arka
daşının^ Türk Ceza 'Kanununun 141 nci mad
desinin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-
cıoğlu ve 2 arkadaşı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, Türk Ceza Kanununun 515, 
567 ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/103, 2/37, 219, 235) 

BAŞKAN — İlk sözü Komisyon Başkanı is
temiştir. Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) —̂  Muhterem arkadaşlar; 
geçen oturumdaki maruzatımda komünizm ve 
sosyalizm hakkında bâzı mütalâalar arzettikten 
ve komünizmin memleket içinde ve dünya çapın
daki faaliyetinin hedefini belirttikten sonra her 
fikir cereyanının komünist olmadığını arzetmiş-
tim. O günkü mâruzâtım muhterem heyeti biraz 
sıkmış ve izaç etmiş olduğunu anladığım için, 
cebir unsurunun niçin madde metnine alındığını 
izah ederek sözlerime nihayet vermiştim. Fakat 
benden sonra söz alan bâzı muhterem arkadaşla
rımın 141 nci maddeye ilâve edilmiş olan cebir 
unsurunun bulunmaması halinde de komünistlik 
suçunun tekevvün edebileceği yolundaki fikirleri 
üzerine evvelki mâruzâtımı tamamlamak mecbu
riyetini hissettim. Bunun için yüksek huzurunu
zu işgal etmek, tasdi etmek zorunda kaldım. 
Yüksek malûmlardır ki, bir fiilin tekevvün ede

bilmesi için iki unsurun mevcudiyeti şarttır. Süb
jektif unsur dediğimiz kasıt diğeri objektif un
sur dediğimiz icrai fiillerdir. Bunlar bunlardan 
her hangi biri eksik olursa o cürüm olmak vasfını 
kaybeder. Kasıtsız suç olmadığı gibi bir suçun 
vücut bulması için yeni fiile tevessül edilmemişse 
o suç ortaya çıkmamış demektir. Bundan başka 
her hangi bir suçun vasfını mahiyetini şeklini 
tâyin edebilmek için de mutlaka o fiilin o suçun 
kanun metninde gösterilen unsurları ihtiva etme
si lâzımdır. 

Kapitalizmin bâzı mahzurlar tevlit ettiği aşi
kârdır. Bu sebeple her kapitalizmi yıkmak veya 
tahdit etmek istiyen fikir cereyanının komünistlik 
sayılması doğru olmaz Sermaye istismarının önü
ne geçmeye çalışmak komünizm demek değildir. 
Diğer taraftan fert mülkiyetinin kuvvetli tahdit
lerine taraftar olduğu halde komünist olmıyan 
fikir cereyanları da vardır. Aşırı veraset vergi
leri veya mirasçılık derecelerini çok tutmak gibi 
sosyal ve hukuki dkşüncelerin komünizmle alâka
sı yoktur. 

Din aleyhtarlığına gelince; bu hususta şöyle 
düşünülmelidir. Memleketimizde din aleyhtarla
rına komünist demek âdet olmuştur. Halbuki ko
münizm dinî inançları vasıta olarak kullanmak
tadır. Burada şu akla gelebilir. Komünizmin di
nî uyuşturucu bir müessir telâkki etmesine 
ve dinin burjuva cömiyeti ile uyuştuğu ve 
ona hizmet ettiği komünistler tarafından ile
ri sürüldüğüne göre nasıl oluyorda dinî his
leri komünistler istismara kalkıyor?. Bu 

— 221 — 



B : 9 26.11 
r&da ilk nazarda göze çarpmıyan bir usul mev
cuttur. Koyu dindarlık, taassup derecesine var
mış din telâkkisi, bütün beşerî hâdiseleri ferdin 
iradesi dışında bir kudrete irca eder. Her şey bu 
üŝ iaaa kuvvet öyle istediği için böyle olur. Fert 
bunun aksini yapamaz. Bu iradeye karşı gelemez
di. Komünizm telâkkilerine göre de bütün beşerî 
hâdiseler, mutlak bir determinizm içinde cereyan 
eder. Ferdin her sahadaki hareketlerinin hakiki 
mânasını ortaya koyar. Görülüyor ki, taassup i 
gerek komünizm fert iradesini inkâr bakımından 
ayni yolda gidiyorlar. Ferdin iradesi inkâr edi
lirse artık ferdin hürriyetinden bahsedilemez. İş
te bir bakıma gerek komünizm gerek dinî taassup 
buradan geliyor. Komünizm irticai istismar eder. 
Çünkü, muayyen'bir yola kadar düşünceleri ay
nıdır. Fakat bir mesafeden sonra yollar ayrıla
caktır. 

Netice olarak söylemek lâzımgelirse denilebi
lir ki, din mevzuunda daima inkılâp prensiplerini 
müdafaa eden kimselere komünist damgası vurul-
mamalıdır. Bunun aksine tam mânasiyle lâyik 
olmakta mümkündür. Hattâ din müessesesinin 
geri kalmış cemiyetlere has bir müessese olduğu 
kanaatinde bulunanlar da olabilir. Yer yüzün
de öyle dinler vardır ki, bir reforma tâbi tutul
madıkları takdirde hiç sosyal hizmette buluna
mazlar. Bilâkis din adamlarının istismarını sağ
lar. 

Antinasyonalist fikir sahiplerine de komünist 
demek doğru olmaz. Şüphesiz, komünist dahi bir 
antinasyo-nalisttir. Fakat bu iki fikrin hareket 
noktaları ayrıdır. Komünistlere göre amelenin 
vatanı yoktur, milliyeti de yoktur. Proleter, si
yasi kuvveti ele almak suretiyle bizzat kendisi 
bir millet haline gelmek mecburiyetindedir. Sa
dece antinasyonalist'e gelince; antinasyonalist 
millet doygusunun devrini ikmal etmiş hattâ za
rarlı olmaya başlamış bir duygu olduğuna ina
nılır. Çünkü onun telâkkisine göre milliyet duy
gusu derebeylik zamanındaki dahilî harbleri ön
lemek maksadiyle yaratılmış bir dtıygudur. Ya
ni bu duygu, sulh ve sükûnu sağlamak maksa
diyle icat edilmiştir. Artık küçük dahilî harbler 
devri geçmiştir. Bu fikir, gerek milletlerarası 
sahada; gerek ırkçılık nazariyelerine bürünerek 
memleket içinde dirliği parçalayıcı ve müsade-
leyi kışkırtıcı bir hale gelmiş bulunmaktadır. 
işte fikirleri hulâsa edilen antinasyonaüstler 
milliyetçi değil ümanistlik, beşeriyetçilik taraf- | 
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tandırlar. Bunlara bâzan beynelmilelci denili
yor. Bu tâbir karışıklığa -meydan vermemekte
dir. Çünkü; komünistler de beynelmilelcidir. Fa
kat onlar dünya amelesinin menfaatleri ve müş
terek hareketleri bakımından beynelmilelcidirler. 
Halbuki antinasyonalist, her hangi bir sınıf gö
zetmeden beşeriyetçidir. Bu bakımdan her komü
nist beynelmilelci, her beynelmilelci komünist de
ğildir. 

Müstehlikçilik düşmanlığı da komünizim sa
yılmamalıdır. Buna mukabil müstehlikçilik düş
manlığını komünistler istismar etmeye çalışmış
lardır. Bilhassa Doğuda müstehlikçiliğin zarar
larını görmüş milletlerin, komünistleştirilmesine 
bilhassa bu usul çok hizmet etmiştir. tnsaniyet-
çilik bakımından beynelmilelci olanların en kuv
vetli göründüğü tarih devresi, yaşadığımız gün
lerdir. Halen insan hakları demeci, bu fikir 
cereyanının resmî vesikasını teşkil ediyor. Bu 
asrın hukuku beşer beyannamesi, insan hakları 
demecidir. 

Umumiyetle ahlâk telâkkilerinde cemiyetin 
ekseriyeti tarafından kabul edümiş kaidelere 
inanmıyanlara yani Inmoralistlere de komünist 
denilmektedir. Şüphesiz komünizm, bugünkü ce
miyetin ahlâk telâkkilerini kabul etmez. Bu ah
lâk telâkkilerini burjuva cemiyetinin menfaat
lerini korumak, onu idame etmek için uydurulmuş 
kaideler sayar. Komünistlere göre aile, ahlâkı 
dahi bir istismar kaidesinden ibarettir. Burjuva 
tipi ailede kadın sadece bir istihsal vasıtasıdır. 

Kadında iştirak hususunda komünistler şöyle 
düşünür: Bu iştirak tarihin her devrinde esasen 
mevcut idi. Hattâ burjuva aile tiplerinde dahi. 
O halde riyakâr bir düzen yerine açık, resmi ve 
kadın erkek iradesine dayanan, cemiyetin lüzum
suz müdahalesine ihtiyaç göstermiyen bir düzen 
şayanı tercihtir. Bu komünist anlayışına muka
bil, inmoralist ahlâk telâkkilerinin esasını, maddi 
bir anlayışa meselâ menfaate irca eder. Dünya 
edebiyatında inmoralistlik, bir edebî mektep ha
linde bir aralık revaç bulmuştu. Bu edebiyatçı
ların hemen hiç biri komünist değildi. 

Hulâsa. Din, sermaye; ahlâk, mülkiyet, ve 
milliyetçilik düşmanlığı gibi hususların hiç biri 
yüzde yüz komünistliğe delâlet etmez. Komüniz
min hiç değişmiyen ana vasfı, amele diktatör
lüğünü cebir yolu ile tesis etmektir. İşte son ta
sarının kullandığı «Bir sosyal sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde tahakkümünü sağlamak» 
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ibaresinin mânası budur. Bu suretle komünizm 
deyince neyi cezalandırmak istediğini gizli, vazıh 
olarak tesbit etmiş oluyoruz. 

Şimdi halledilmesi gereken bir mesele daha 
kalıyor. Komünizme karşı nasıl mücadele ede
ceğiz? Bu mühim bir sualdir. Çünkü komüniz
me karşı faşistler de mücadele etmiştir. Demok
rasiler de mücadele ediyor. Ohalde bizim ko
münizme karşı mücadelemiz faşistler gibi mi 
olacaktır, demokrasiler gibi? Bu hususu iyi 
ayarlamak lâzımdır. Çünkü komünizm ile mü
cadele edelim derken bilmiyerek, istemiyerek 
genç demokrasimizi kendi ellerimizle yıkmamız 
mümkündür. Faşist ve nasyonal sosyalist telâk
kilerinin mahiyeti malûmdur. Bu anlayışa göre 
devleti tek bir fert veya onun emrindeki mah
dut bir zümre idare eder. Bu zümre bir sos
yal sınıf değildir. Bu sebeple burada bir sınıfın 
diğerleri üzerinde tahakkümünden bahsedile
mez. 

Memleketimizde de ırkçılık ve bölgecilik 
cereyanları vardır. Bir çeşit biolojik ırk anla
yışı, Orta Asya'ya doğru gitme istekleri ve ni
hayet Türk ırkından olan dışardaki soydaşları 
kurtarmak gibi devleti maceralara sürüklemek 
istiyen fikirler uzun zaman itibar kazanmıştı. 
Bundan daha tehlikeli diğer bir fikir cereyanı 
da Anadolu Türklüğünü yalnız Konya'dan Şi
male çekilen bir hattın Şarkında kalanlara 
hasreden, bunun dışında ve bilhassa Garbında 
kalanların ezcümle istanbul, îzmir gibi mınta-
kalardaki kimselerin karışık ırklardan geldiği 
iddiası, şu veya bu kimsenin ırk durumunun 
tetkiki gibi Alman ırkçılığının kopyasını teşkil 
eden fikirler, bilhassa Nazi tesirlerinin mem
leketimizde de kendini gösterdiği devirlerde 
mevcut idi. Bölgecilik ve rejyonalist telâkkiye 
mensup olanların mücadele metodu, muhtelif 
siyasî kilit mevkilere geçmek ve icabında bir 
hükümet darbesi yapmaktı. Almanların Münih 
toplantıları, İtalyan faşistlerinin Roma üzerine 
yürüyüşlerinin memleketimizde de tahakkuk 
edebileceğini zannedenler olmuştu. 

Bu fikirler bugün belki çok tehlikeli sayıl-
mıyabilir. Fakat bir reaksiyondan daima kork
mak lâzımdır. Çünkü demokrasi iyi fikirler ka
dar zararlı fikirler için de müsait bir hürriyet 
zemini teşkil eder. tşte bu maksatla tasarının 
141. maddesinin üç numaralı bendi vaz'edilmiş-
tiı*. Komünizmi cezalandırırken ırkçılık veya 
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faşist fikirlerin teşvik göreceği zehabını bu 
bent önliyeeektir. Ve memleketimizde komünist-

j ler ei karşı açılan mücadelenin faşist emellerin 
! tahakkukuna hizmet etmediğini de gösterecek-
| tir. 
! MECDET ALKİN (Kütahya) — Burada 
| konferansını dinüyeeeğiz? 
| HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — 141. mad

denin 1. bendi «bir sosyal sınıfın diğerleri üze-
I rinde tahakküm» ünden bahseder. Bu fıkrada 
i komünistlik veya amele sınıfının ismi zikredil-
] memişti. Çünkü, kanun bunun dışında dahi ka

labilecek sınıfların cebri tahakkümünü cezalan
dırmak ister. Bu sebeple sağcı bir grupun ihti-

I lâl yolu ile bir zümrenin tahakkümünü kurmak 
istemesi dahi birinci fıkraya girer gibi gözüke
bilir. Fakat unutmamak lâzımdır ki, faşist te
lâkkilerin hâkim kılmak istediği şey ırka göre 
bir tahakkümdür. Bir sosyal sınıf tahakkümü 

| değildir. Bu maksatla tasarıda sarih bir hük-
j me ihtiyaç vardır ve 3. bent bunun için kon-. 

muştur. Böyle bir hüküm mehaz kanunda yok
tu. olamazdı da. Demokrasi Türkiye'sinin mü-
cadelesi, faşist İtalya'nın komünizme karşı mü-
cadelesinden elbette farklı olacaktır. Bu madde
lerin bundan evvelki tadilleri sırasında niçin 
böyle bir hüküm konulmamış olduğunu izah et-

I mek imkânsızdır. Kanunumuzun bu tasarı ile 
tadili sırasında İtalyan Ceza Kanunu hüküm
lerinin siyasi sayılabilecek hükümlerinden ka. 
çmmak lâzımdır. Tasarıda bu hususa bilhassa 
dikkat edilmiştir. 

Bu umumi mahiyetteki izahlardan sonra ta
sarı hükümlerinin tetkikına geçebiliriz. 

141 nei maddenin 1 nci bendi bilhassa komü-
I nizmi alâkadar eden hükmü ihtiva eder. Komü

nizmin esas vasfının sınıf tahakkümü, daha doğ-
rusu diktatörlüğünden ibaret bulunduğunu ve 

i bunun dışında kalan hususların komünizmin an
cak tâli vasıfları sayılabileceğini arzetmistim. 

I Esasen komünizm hakkında hususi hükümler ko-
I yan bütün memleketler, komünizm deyince böy-
I le bir sınıf tahakkümü anlamaktadırlar. 
I Bir sosyal sınıfın diğer sınıflar üzerinde ta

hakkümüne veya bir sosyal sınıfı kısmen veya 
tamamen ortadan kaldırmaya veya memleket 

i içinde müesses iktisadi veya sosyal nizamları 
yoketmeye matuf birleşmeler, kanunun bu hük
müne dâhil olmaktadır. Fakat bütün bu faali-

I yetler için bu işlerin eebir yolu ile tahakkuk et-
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tirilmek gayesini gütmesi ieabeder. Yalnız şu 
noktayı göz önünde tutmak lâzımdır. Cebrin 
istimal edilmiş olması, bahis mevzuu değildir. 
Cebir istimal edilmiş ise zaten suç 141 nci mad
deden çıakr. Daha ağır bir suç haline gelir. Bu
rada bahis mevzuu olan husus bu işleri cebir yo
lu ile tahakkuk ettirmek saikıdır. 

HALÎL NURİ YURDAKUL (Niğde) — 
Gazetede makale yazın. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Bilindiği 
veçhile kanunumuzda saik üç şekilde yer alır. Ba-
zan mütaaddit suçları birbirinden ayrıcı bir öl
çüdür. Meselâ evlenmek niyetiyle kaçırılmakla 
menfaat temini için kaçırmak. Her iki hâdisede 
kaçırmak vardır. Fakat saik bu iki suçu birbi
rinden terfik eder. Bazan saik kanuni şiddet 
sebebidir. Bâzan da saik suçun ikinci derecede 
mânevi unsurudur. Meselâ Türk bayrağını bu
lunduğu yerden indirmek gibi. Bu fiilin suç ol
ması için sadece bayrağı indirmek iradesi kâfi 
değildir. Bunu hakaret kesdı ile yapmak lâzım
dır. Saik böylece suç unsuru olduğu hallerde 
«hususi» kasıt adını alıyor. İşte burada da cebir 
unsuru, Komünistlik suçunun hususi kasdıdır. 
Binaenaleyh cebir unsuruna başka mânalar ver
mek veya hakiki mânasını anlamadan cebir un
surunu kaldırmak yalnış olur. Esasen cebir kul
lanma saikı mevcut olmıyan bir kimse, faaliyet 
sosyalist telâkkilere dayansa bile komünizm de
ğildir. Bundan evvelki Hükümet tarafından ya
pılan ve cebir mefhumunu unsur olmaktan çıka
ran kanun teklifinin en yanlış tarafı bu idi. Hal
buki, yeni tasarı komünizmin ne olduğu ve ne 
olmadığı bilinerek hazırlanmıştır. Cebir kullan
ma saikı, hususi kasıt halinde kanunda yer al
mazsa şu dört mühim netice ortaya çıkar: 

1. Cebir unsuru konulmazsa bütün siyasi 
teşekkülleri yoketmek mümkündür. Yürürlükte 
olan kanun bu bakımdan çok tehlikelidir. Bu se
beple Hükümetimizin sevkettiği tasarı, metnin
deki cebir unsuru hiç şüphesiz iyi niyet mahsu
lüdür. 

2. Cebir saiki kanunda yer almazsa demok
rasi yıkılır-, ferdin fikir hürriyeti çiğnenir. Ve 
141 nci maddeye girmiyecek sosyal bir fikir ta
hayyül etmek dahi mümkün olmaz. 

3. Cebir saikı unsur sayılmazsa her hangi 
bir hükümet elinde bu madde müthiş bir silâh 
olur. 

4. Cebir saikı unsur sayılmazsa bilhassa iki 
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şey tehlikeye girer. Matbuat hürriyeti ve kürsü 
hürriyeti. 

Görülüyor ki, vaktiyle kaldırılmış olan cebir 
unsurunun kanuna iade eden tasarı demokratik 
bir zihniyetle ve bütün hürriyetlere saygı gös
termek gayesi ile hazırlanmıştır. 

Buraya kadar maruzatımı arzettikten sonra, 
şimdi hukuk fakültesi dekanı sayın profesör 
Faruk Eren'in bir mütalâası vardır. Mütalâa
sında aynen şöyle tekrar edilmektedir. 

Saik bâzan müteaddit veya birbirinden ayı
rıcı bir bir ölçüdür. (Halil Nuri Yurdakul'u 
kasdederek) Beyefendiyi rahatsız ediyorsam, af-
fınızı dilerim. (Estağfurullah, devam sesleri) 
Zira bendeniz o kadar okumaya ve söz söyleme
ye hahişker değilim. Madem ki arkadaşımızı sı
kıyorum, onun için mütalâamı burada kâfi gö
rüyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun.. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Kâfidir, ar

kadaşımız rahatsız oluyorlar. 
BAŞKAN —• Şimdi o halde söz alan arkadaş

ların isimlerini sırasiyle okuyorum. 
Mahmut Güçbilmez, Feridun Fikri Düşün

sel, Fethi Çelikbaş, Sedat Barı, Hâmid Şev
ket ince, Şevket Mocan, Cezmi Türk, Kemal 
Özçoban, Osman Şevki Oiçekdağ, Baki Er
dem, Fuad Huûlsi Demircili, Necip Bilge, 
Ahmet Gürkan, Ahmet Kemal. Varınca, Zih
ni Ural, Mazhar Şener, Hasan Âli Vural. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Arkadaşlar, on günden beri müzakere etmek
te olduğumuz tasarı şimdiye kadar clört tane 
tatil geçirmiştir. Birincisi, 141 inci madde as
lında Ceza Kanununun tatbikatına müteallik 
bir hükümken 23 . VI . 1036 ıtarih ve 3038 nu
maralı Kanunla ilk defa olarak bugünkü bün
yeye uyan şeklini atmıştır. Yani 141 inci 
maddeye komünizmle mücadele vaziyeti ilk 
defa olarak 23 . VI . 1936 tarih ve 3038 sayı
lı Kanunla konmuş bulunmaktadır. Müsaade 
ederseniz bu maddenin bu fıkrasını yüksek hu
zurunuzda okuyayım. 

Madde 141. — Memleket dâhilinde içtimai 
bir zümrenin, diğerleri üzerinde tahakkümü, 
şiddet kullanmak suretiyle tesis etmeye veya 
içtimai bir zümreyi şiddet kullanarak ortadan 
kaldırmaya veya memleket dâhilinde teşekkül 
etmiş iktisadi veya içtimai nizamları şiddet 
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kullanarak devirmeye matuf cemiyetleri te
sis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sev-
kü idare eden...) diye devam ediyor. Bu va
ziyet, kanunun bu şekli, iki sene sonra yük
sek huzurunuza getirilerek yeni bir kanun 
yani 3531 numaralı Kanunla değiştirilmiştir. 
Maddenin ilk tadili budur. 

Şimdi arkadaşlar, bunun esbabı mucibesini 
okumadan evvel, 141 inci maddenin 1938 de 
almış olduğu şekli okuyacağım. 

Madde 141. — Memleket dâhilinde içtimai 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümü
nü tesis etmeye (Şiddet kalktı) veya içtimai 
bir zümreyi ortadan kaldırmaya veya mem
leket dâhilinde teşekkül etmiş iktisadi veya 
içtimai nizamları devirmeye matuf cemiyetleri. 
ilh.) îşte 16 . V I I . 1938 yani iki sene sonraki 
meclisten çıkan kanun budur. 

Şimdi bu kanun, hükümet tarafından iki 
sene sonra niçin, değiştirilmek üzere Meclise su
nuldu. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Siyasi 
devrimler buna dâhil mi1? 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Silsilei kelmımı bozmamak için, aradan vâki 
olacak sözlere cevap vermiyeceğim. 

Şimdi; Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 23 . V . 1938 tari
hinde hükümet tarafından Meclise şevketi ilen 
lâyihada 141 nci maddenin değiştirilmesinin mu
cip sebebi olarak şunlar ifade edilmektedir : (Bu 
hükümler memleket dâhilinde rejimi tam bir su
rette korumak için kâfi görülmemektedir. Zira 
hükümet şeklini tağyir maksadına müstenit ce
miyetlerin müessisleriyle idare heyeti azaları ve 
içtima mahal alinin sahip veya müsteciri hakkın
da Cemiyetler Kanununun koyduğu para cezasına 
dair olan hüküm istisna edilirse mevzuatımızda 
gayesi yukarda yazılı maksatlar olduğu halde 
buna vusul için şiddet kullanmayı istihdaf etmi-
yen cemiyetlerin tesis ve teşkili ve bunlara gir
mek ve bu maksatlar için propaganda yapmak 
keyfiyeti bir ceza tehdidi altında bulunmamak
tadır.) (Soldan : Bravo sesleri). Müsaade bu
yurun Yüksek Meclisçe bu hususun tamamiyle 
aydınlanması gerekir. Şimdi o zamanın Adliye 
Encümeni 27 . V I . 1938 tarihli mazbatasında 
hükümetin bu esbabı mucibeyi ne sebeple kabul 
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ettiğini tasrih etmektedir. Onu da okumama mii-
saaadenizi rica ederim : 

(141 ve mütaakıp 142 nci maddeler İtalya 
kanunundan aynen iktibas edilmiş olduğundan 
orada da tatbikat bu şekilde cereyan etmekte ve 
hukuk âlimlerinin buna dair mütalâaları ve 
kanunun şerhi maksadiyle telif ve neşriyatı da bu 
merkezde bulunmuş olduğundan memleketimizde 
tekarrür etmiş sayılacak bir içtihattır. Mak
sadı temin ettiğinden bu maddelerde değişiklik 
yapılmasına lüzum olmadığı mütalâası derineyan 
edilmişse de bu maddeler bugün için taallûk ve 
temas itibariyle komünizm efali hakkında Utbik 
olunmakta ve filhakika komünizm, nihliznı ve 
anarşizm gibi fiiller esaslarında şiddeti tazammun 
etmekte olup bu maksadı güden her hangi bir 
Cemiyetin kurulması şiddet kullanmak içtimai 
bir zümreyi devirmek ve mevcut iktisadi ve içti
mai nizamları kaldırmayı gaye ittihaz etmiş ol
duğuna göre adı geçen maddelerin hali üzere 
kaldığı takdirde bu bahsedilen hareketleri ceza
landırmaya kâfi ise de böyle esasında şiddet mek
nuz olmıyacak şekilde veya zahirî vaziyete göre 
bu kanaat ve içtihadı tam olarak veremiyecek 
tarzda müesses ye bir nizamın veya bir içtimai 
zümrenin kaldırılmasını ve yıkılmasını istihdaf 
eden bir zümrenin cemiyet halinde kurulması 
mümkün olacağı düşünülmeye değer bir mesele 
olmakla beraber cezai işlerde sarih hükümlerin 
tatbikatta hâkimler için tereddüde ve kararlarda 
ihtilâfa mahal vermiyecek faydaları olduğundan 
şiddet kullanmanın bu cürümler için kanuni bir 
unsur telâkkisine meydan vermemek maksadiyle 
hükümet tarifinin mucip ve muva,f,ık olduğuna 
encümen ittifakla karar vermiş ve 141 nci mad
de ile aynı cürmün propagandasına taallûk eden 
142 nci maddeyi yapılan ilâvelerle kabul edil
miştir...) 

Görülüyor ki, ilk maddede, italya Ceza Ka
nunundan alınarak aynen konmuş olduğundan, 
şiddet fazladır. Faakt tatbikatta müşkülât olduğu 
ve şiddet unsuru arandığından dolayı birçok kim
selerin hüküm dışı addedildiği ve mücadelenin 
silâhsız kaldığı görülerek bu şiddetin kanundan 
çıkarılmasına lüzum hissedilmiştir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Sene 1938, 
ozamanlar onlar hissediyorlar da biz şimdi his
setmiyoruz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
—• Ondan sonra 4934 numaralı Kanuna geliyo-
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ruz. Bu kanun 13 . V I . 1946 da intişar ediyor 
ve aynı esasları muhafaza ediyor. Müsaade eder
seniz aynen okuyayım. 

«Memleket içinde, içtimai bir zümrenin di
ğerleri üzerinde tahakkümünü tesis etmeye 
(şiddet yok) veya içtimai bir zümreyi ortadan 
kaldırmaya (gene şiddet yok) veya memleket 
içinde teşekkül etmiş iktisadi veya içtimai ni
zamları devirmeye matuf...» 

Görülüyor ki burada vâki olan tadilât şu 
bir iki kelimenin bir ceza müddetinin değişti
rilmesinden ibarettir. Yoksa ceza unsuru aynen 
ipka olunmuştur. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Metinde mün
demiçtir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Bundan sonra en son çıkan ve elyevm mer'i 
olan metin, «Memleket içindeki içtimai ve ikti
sadi sınıfın diğerleri üzerinde tahakkümünü te
sis etmek veya içtimai ve iktisadi bir sınıfı or
tadan kaldırmak ve memleket içinde kurulmuş 
içtimai ve iktisadi nizamları devirmek amaeiyle..» 
demektedir. Şu halde bugün mer'i olan metin 
budur arkadaşlar. Bu metne cebir unsurunu 
ilâve ettiğimiz takdirde soruyorum: Kanuni va
ziyet hafifliyor mu, şiddetleniyor mu? (Hafifli
yor sesleri). Bizim maksadımız komünizmle mü
cadele etmek mi, etmemek mi? (Etmek sesleri). 
Etmekse adına ne derler bilmem. Bunda tered
düde mahal yoktur. 

Binaenaleyh arkadaşlar, metin meydandadır 
ve hepimiz milletimize karşı, hissî konuşmuyo
rum, bir mesuliyet deruhte etmiş bulunuyoruz; 
bir gazete makalesi yazmıyoruz. Burada mille
tin vazifedar mebusu olarak teşriî vazifemizi ifa 
ediyoruz. (Soldan alkışlar). Bu vebali omuzla
rımızda çekemiyeceğiz kanaatindeyim. (Bravo 
sesleri). 

Sosyalistlik ve saireye halel gelir mi? Kati
yen gelmez. Sosyalistlik devirmeyi istihdaf eden 
bir müessese değildir. Bugünkü şeklinde, ben 
de bilirim arkadaşlar, [Histaire des doktrines 
economiques] ten imtihan verdim. Şimdi ortada 
birçok nokta var; komünizm, sosyalizm ve saire. 
Hepsi aynı kaynaktan ileri geliyor. Fakat sos
yalizm demokrasiyi kabul etmiştir, demokratik 
nizam içine girmiştir. Ârayi âmme nizamı ile 
hareket etmektedir. İngiltere'deki, Fransa'daki 
dünyanın her tarafındaki sosyalist partileri bu-

.1951 0 : 1 
günün demokrasi nizamını içinden devirmeyi 
istilzam etmiyorlar. Bugün bu madde mer'i iken 
bir sosyalist partisi teşekkül etse müsaade olun
maz mı? Elbette olunur. Çünkü sosyalist partisi 
cebirle iktisadi nizamı devirmeyi istihdaf etme
miştir. 

Husulü kanaat için bir noktayı daha arzede-
yim : 

Bugün bir gazetede şu fıkrayı gördüm. İngil
tere'de Amele Partisinin tüzüğünde şöyle bir 
maddesi varmış : 

«4. El ve kafa işçilerine emeklerinin tam se
meresini sağlamak, istihsal, tevzi ve mübadele 
vasıtalarının müşterek mülkiyeti esasları üzerin
de hakkaniyete en uygun ve mümkün tevzii yap
mak ve her faaliyet sahasının ve hizmetin halk 
tarafından idare ve murakabesini mümkün olan 
en iyi şekilde sağlamak...» Şu madde ile bize mü
racaat edilse, bizim bugünkü tarifimize göre 
bu maddede devirmek mefhumu mevcut mudur 
arkadaşlar? İçtimai nizamları devirmek ne de
mektir? Bir parti, işçi partisi, sosyalist parti 
şöyle bir metinle geliyor. Bugün mevcut olan 
metinle, ki, bunda cebir unsuru yoktur, bunu 
menetmeye imkân var mıdır? (Yok sesleri) Bu, 
bir saniye, bir dakika düşünülebilir mi? Binaen
aleyh arkadaşlar, mesele tektir : Komünizmle 
mücadeledir. Komünizmle mücadele için bu mem
lekette, hepimiz dâhil olduğumuz halde, zekâla
rımızın, gayretlerimizin şimdiye kadar bulabil
diği formül, 1936 senesinden beri şiddet tâbiri
ni kaldırmak suretiyle elde edilen bu metindir. 
Bu cezaların teşdidinin pratik bir hale gelebilme

si için bâzı fıkraların ıslâhı mevzuubahistir. Fakat 
Yüksek Heyetinizden istirham ederim, şunu tak
dir buyurunuz ki, cebir unsuru kaldığı takdirde 
muhaffifi cezadır ve elyevm takip edilmekte olan 
komünistler sureti katiyede bundan istifade ede
ceklerdir! (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur )— Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz de, komünizmle mücade
le mevzuunda tam bir ittifak halinde bulunan 
muhterem heyetiniz arasından bir kısım arka
daşlar gibi, komünizmle mücadele ederken iç
timai adaletin tahakkuku yolunda çalışacak 
diğer teşekküllerin veya fikir cereyanlarının da 
tecrim edilmemesi maksadiyle «Cebir» unsuru
nun fıkrada muhafazası lehinde konuşmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 
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Şayet Hükümet tasarısının gerekçesinde ga

yet isabetle ve Yirminci asrın ortasında içtimai, 
iktisadi doktrinlerle tam bir mutabakat göste
ren ve hakikatin büyük ölçüde ifadesini bulan 
bir mucip sebep dermeyan edilmemiş olsaydı 
belki «Cebir» unsurunun muhafazası veya ade
mi muhafazası keyfiyeti bu kadar derin ve 
uzun münakaşalar mevzu teşkil etmiyebilirdi. 
Filhakika Hükümetin esbabı mucibesinde gayet 
vazıh olarak keyfiyetin hiç de Sayın Bingöl 
Milletvekili arkadaşımızın ifade etmiş olduğu 
şekilde olmadığı belirtilmiş bulunmaktadır. 
Denmiyor ki ; aynı fıkrada mevcut «Bir sosyal 
sınıfı cebir yolu ile kısmen veya tamamen 
ortadan kaldırmaya veya memleket içinde mü
esses iktisadi ve sosyal nizamları cebren yoket-
meye matuf birleşmeler» ibaresi ile istihdaf 
edilen gaye cebiri vasıta olarak sayan sosyalist 
ve sair birleşmeleri tecrim eylemektedir. Mad
denin bugünkü halinde mevcut ibare dolayısiy-
le sosyalist ve müşahit mahiyetteki partilerin 
teşkiline hukukan imkân mevcut değildir. Şim
di Hükümet tasarısının da esbabı mucibesinde 
bu kadar vazıh olarak belirtilmesine rağmen 
ihtilâf nereden çıkmaktadır? 

Burada al'fmza sığnarak gayet kısaca arze-
deeeğim; Marksizm bugüne kadar ki, bildiğimiz 
mevzular hakikat olarak ilmen kabul ettiğimiz 
mevzular üzerinde öyle fikirler ortaya atmıştır 
ki artık burada mevzu ve fikirler tam bir te-
şeddüt ve teşevvüş içine girmiş bulunmaktadır. 
Marks getirdiği tarih felsefesi telâkkisiyle iç
timai hâdiseleri, hattâ insan şuurunu o kadar 
izafileştirmiştir ki, bugün Markscılarm edebi
yatında bizim bildiğimiz hakikatin yeri yoktur. 
Bizim bildiğimiz hakikat, insanın muayyen bir 
muhitten mütevellit olan insanın muhiti menşu
rundan geçmek suretiyle ortaya attığı bir ha
kikattir. Bu hakikat onlara göre, Burjuva ha
kikatidir. Maalesef ihtilâf buradadır. İçtimai mü
esseseler ilmî hakikatleri âdeta kablî bir hükümle 
bu kadar kendi zaviyesinden görmeye başlan
dıktan sonra artık her kes arasında, hattâ bir 
kısım ilim adamları arasında dahi aynı terim
ler içerisinde başka başka maksatlar gizli bu
lunmaktadır. Yani kelimeler .adamına göre mâ
na değiştirir olmuştur. Nitekim, demokrasi 
mevzuunda bugün Sovyetler kendi nizamlarına 
demokrasi diyorlar. Halbuki biz de bugünkü 
bilgilerimize göre demokrasi nizamım onların 
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anladığı mânada görmüyoruz. Bilâkis bu niza
ma biz diktatörlük diyoruz ve bilâkis insan 
haysiyet ve hürriyetini her şeyin üstünde tu
tan Garp âleminin telâkkilerini asıl demokrasi 
nizamı olarak kabul ediyoruz. Aynı içtimai mü
esseselerin bu kadar biribirine zıt şekilde 
telâkki edilmeleri aynı kelimelerin aynı 
maksatları ifade etmekten çok uzak olma
sı keyfiyeti iledir ki bu fıkra yazılırken mef
humların, tâbirlerin, ıstılahların son derece sey
yal olduklarını nazarı itibara alarak hakikaten 
komünistleri tecrim etmek yoluna gitmek Yük
sek Meclisin de umumi temayülüne tam bir mu
tabakat arzedecektir. Belki bu sebepten madde
nin yazılış tarzında hakikaten bâzı vuzuhsuz
luklar olduğu ileri sürülebilir. Bir kısım arka
daşlar komünist tâbirinin kullanılmasını ileri 
sürerken diğer bir kısım arkadaşlar da böyle 
bir tâbire lüzum olmadığını ifade etmektedir
ler. Yalnız maddenin bu yazılış tarzında dahi 
bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflara tahak
kümü mevzuu bahis olması halinde dahi komü
nist tâbiri ister kullanılsın, ister kullanılmasın 
mevzuu bahis cemiyet bir komünist teşek
küldür, Bu itibarladır ki birinci kısımda geçen 
tahakküm kelimesinde cebir unsuru mündemiç
tir. Bu tahakküm- mefhumu, teşekkülün telâk
kisi komünizmden katiyen ayrılması mümkün 
olmıyan bir şey olduğuna göre, bizce ayrıca bir 
cebir unsuru ilâvesine burada lüzum yoktur. Fa
kat (Bir sosyal sınıfı cebir yoliyle kısmen veya 
tamamen ortadan kaldırmak veya memleket 
içinde müesses iktisadi veya sosyal nizamları 
cebren yok etmeye matuf) tâbirlerini ihtiva 
eden kısımdaki vaziyet değişmektedir. Hükü
met tasarısında da belirtildiği veçhile sosyal 
demokrat cereyanlarını önlememek için hattâ 
ben biraz daha ileri gideceğim, politik mânada 
değil, fakat sosyal sahada kooperatifçilik cere
yanlarına dahi belki mâni olabilir düşüncesiyle 
cebir unsurunun burada yer alması lâzımgelir 
zannındayım. Çünkü kooperatifçilerin de tasav
vur ve tahakküme çalıştıkları bir iktisadi ve iç
timai nizam vardır. Diğer taraftan koalisyon 
hakkı, Sendika Kanununda işçilere ve iş veren
lere tanınan hak, ve muayyen meslek grupları
na mensup olan kimselerin içtimai ve iktisadi 
menfaatlerini korumak maksadiyle birleşmeleri 
hakkı ve binnetice muayyen menfaat sahibi 
kimselerin, muayyen kanuni normlar içerisinde 
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menfaatlerinin sağlanması için mücadele etmek j 
maksadiyle kurdukları teşekküllerin âkibetleri 
tehlikeye girebilir. Bu sebepledir ki, ikinci kı
sımda, yani cebir yolu ile kısmen veya tama
men yoketmek veyahut müesses nizamı, içtimai 
nizamı, cebir yoliyle yok etmek keyfiyeti haki
katen komünizm ile mücadele etmek hususunda 
tam ve mutlak olarak maksada matuf bir ted
bir olacaktır kanaatindeyim. 

Sayın Feridun Fikri arkadaşımız bu işin 141 
nci maddenin tarihçesinden bahsettiler. Lâkin 
arkadaşlar, maddenin tarihçesini sadece Ceza 
Kanunumuzun tadilâtı içerisinde mütalâa etmek 
doğru değildir. Memleketin 1936 dan beri geçir
diği hayatı siyasiyesindeki değişiklikler göz önü
ne getirilerek buna mütenazır hükümlerin Ceza 
Kanununda. sevkedilmesinin mânasını çıkartmak 
güç değildir. Bu bir metod işidir. O halde memle
ketin 1936 dan beri geçirdiği siyasi safahatı na
zarı itibara almak suretiyle, bu husus üzerinde 
fazla durmuyorum, Ceza Kanununda yapılan ta
diller göz önüne getirilecek olursa bunun maksa
dının ne demek olduğu daha kolay anlaşılacak
tır. Bu itibarla izahları metod bakımından nok
san olmuştur. Bu noksanı ikmal etmek suretiyle 
metinde cebir unsurunun muhafaza edilmesine. 
bilhassa programında içtimai adalet yer almış 
olan Demokrat Partili arkadaşlarda olduğu gibi 
muhalefette bulunan arkadaşların da, memleke
tin içtimai nizam içerisinde, üzerinde durulacak 
ve içtimai hayatın bünyesini takviye maksadiyle 
muayyen yerlerde tahditler vaz'etmek icabede-
bileceğini takdir ederek, sırf bunlara imkân ver
mek bakımından cebir unsurunun muhafaza edil
mesine iştirak etmeleri icabeder. Aksi halde ar
kadaşlar, vaziyet şu olacaktır; bugünkü müesses 
nizam, içtimai adalet yönünde uzun yıllara sâri 
tadillere de imkân vermiyerek, cemiyetin tahac
cür etmesine, krıstalize olmasına yol açacaktır. 
Cebir unsurunun muhafazası bu taş kesilmeye 
mâni olmak ve demokratik nizamımızın muhafa
zasına imkân vermek bakımından her halde ve 
bilhassa demokratik nizamda; haklı olduklarını 
zanneden fakat bir kanuni engel yüzünden hak
kını alamadığını sanan kimseler bakımından da
ha çok tatminkâr olacaktır. İçtimai gelişmemizin, 
iktisadi gelişmemizin, içtimai adalet yolunda, 
mülkiyet hakkını, aileyi muhafaza ederek, herke
sin dinî âkidesine hürmet etmek suretiyle vatan 
ve millet fikrini muhafaza ederek inkişafı arzu 
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ediliyorsa hakikaten vatandaşlara bu mevzuda 
ufak tefek tadiller yapmak imkânını bahşedecek 
birleşmelere imkân vermek, bilâkis normal ve de
mokratik inkişafımızın bir emniyet sübabı olacak
tır. Bu sebepten bendeniz maddenin ruhan değil 
fakat şeklen tadiline imkân verecek ve belki mak
sadı tavzih edecek bir şekle konmasına taraftar 
olan arkadaşlarla beraberim ve herhalde komü
nist cereyanların dışında kalacak olanları tecziye 
etmemek için fıkranın her türlü tereddütten uzak 
bir şekle ifrağını temenni ederek sözlerime son 
veriyorum arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sedat Barı. 
SEDAT BAEI (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar; bizi, Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerini değiştirmeye sevkeden bellibaşlı se
bep; komünizimle hakkiyle mücadeleyi mümkün 
kılacak şekilde cezai müeyyedelerinin artırılma
sını temin edebilmekti. 

Bu iztırari hedefin yanında eski metinlerde 
mevcut olmıyan cebir unsurunun maddeye so
kulmuş bulunmasının hakikaten lüzumsuz vakit 
kaybetmemize saik olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem Fethi Çelikbaş arkadaşımız daha 
evvel gerekçeden bir kısmını okudu, bendeniz de 
bu cebir unsuru hakkında gerekçede zikredilen 
başka bir paragrafını okuyacağım. 

«Cebir unsuru maddi ve mânevi olarak bu 
izahtan varestedir. Burada bilhassa dikkat edil
mesi gereken cihet şudur: Cebir istimalinin açık 
olarak, sarih olarak nazara alınmış, propaganda
ya ithal edilmiş bulunmasına ihtiyaç yoktur. Ce
bir unsuru zımnen bulunabilir denildiğine göre 
esasen bu cebir unsurunun Hükümet tarafın
dan konmuş olması katî bir zarurete istinat et
memiş oluyor. 

Müzakere ve münakaşa etmekte olduğumuz 
141 nci maddenin birinci fıkrası ayrı ayrı tarif 
edilen üç maksadı tahakkuk ettirmek gayesini 
istihdaf eden, cemiyetleri kuran, sevku idare 
eden veya yol gösterenlere verilecek cezayı tâ
yin etmekte, yani fiili değil; tasavvuru tecziye 
etmektedir. Fiile egçen hallerde, 125 ve 126 nci 
maddeler caridir. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal 
sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis, bir sosyal 
sınıfı kısmen veya tamamen ortadan kaldırmka, 
serbest çalışma ve mülkiyet hakkını tanımıyarak 
sosyal nizamları yoketmek maksatları içinde ce
bir ve şiddet en korkunç mânalariyle bizatihi 
meknuz ve mündemiç bulunmaktadır. 
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Üçüncü Enternasyonalin cebir ve şiddet'ka

rarı, komünistlerin neticeye varma parolaları 
mebde değil, müntehadır. Yerine, yurduna, bün
yesine göre uzun veya kısa sürecek hazırlıkların 
sonunda gayeyi tahakkuk ettirecek, kuvveden 
fiile geçirecek en son vasıta. 

Dünyanın hiçbir tarafında, komünizmi yay
mak gayesiyle kurulacak cemiyetlerin tüzük ve 
programında (partimiz cebir ve şiddet esasına 
müstenittir) tarzında bir kayda rastlamak veya 
cemiyet merkezlerinde «ateşli silâhlar deposu» 
diye bir tabelâ bulmak mümkün olamıyacaktır. 
Nitekim, istanbul'da derdest edilen meşum par
tinin tüzüğünde aziz yurdumuzun üç bölüme 
ayrılarak peşkeş çekilmesine kadar ileri giden 
vatansızlık ve namussuzluk burhanını gördüğü
müz halde cebre ait bir kayda rastlamıyoruz. 
Haşhaş tohumundan cebren haşhaş yetiştirenle
re şu kadar eeza verilir denilebilir mi? Haşhaş 
tohumu haşhaşı ve afyonu bilıstırar meydana 
getirecektir. 

Haddi zatında uzviyeti tahrip pahasına da 
olsa, zevk ve keyif veren morfin ve kokainin kul
lanılmasını cemiyetin sıyaneti bakımından nasıl 
amansız bir takibe mâruz bırakıyor ve aynı za
manda onu imal ederek neşretmeye çalışanlarla 
daha amansız şekilde mücadele ediyorsak cemi
yetimiz için onlardan daha taanripkâr olduğunda 
ittifak ve kanun dışı kabul ettiğimiz komünizmi, 
imbik mahsulü olarak değil, fikir mahsulü olarak 
aynı şiddetle yok etmek yolunu bulmak mecburi
yetindeyiz. Bu itibarla Mahmut Güçbilmez arka
daşımızın (cebir) kelimesinin metinden çıkarıl
ması hakkındaki fikrine tamamen iştirak ederim. 

Fıkranın cezai hükmüne gelince : 
Asri ceza evindeki müddet yaş gibi sebep

lerle bir kısmı yele bir kısmı sele gidecek olan 
sekiz - on beş senelik hapsin yeterliğini katiyen 
kabul etmiyorum. 

Müsavat diye en gaddar ' bir müsavatsızlık, 
hürriyet di'ye en hunhar bir istipdadı ifade eden 
bütün mukaddesatı temelinden yıkan bir rejimi 
memleket bütünb"<mnü ve istikbalimizi bol kese
den hareıyarak yaymaya, çalişan ruh anarşistleri
ne bu memlekette hakikaten tek bir nefes dahi 
haramdır. 

Birbirinin fikren hemen aynı çapta modeli 
olan komünistlerden bugün yurt dışında eiı şeni 
hıyanetle meşgul bulunan Nâzını Hikmet şiirlerin
de diyor ki; 
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Ben ki bileklerimde tel kelepçeyi 
Bir altın bilezik gibi taşımışını, 
Ben ki ilmikleri sabunlu iplere bakıp 
Kıllı kalın ensemi kaşımışım, 

Ben geniş omuzlarımda dimdik bir kelle ta
şıyorum ve yaşıyorum 

Kellemin içindeki için. 
Çıplak bir yumruk gibi kalbimi soymuşum, 
Kellemin 

içindeki 
için 

Kellemi koymuşum. 
Muhterem arkadaşlar; bu kaşınan enseler, 

içindekine rest çekilen kellelere, 8 - 15 senelik 
hapis değil, hakikaten ilmikleri sabunlu ipler ge
rektir. 

Şevket Moeanla birlikte idam hakkında tak
rir veren arkadaşlara tamamen iştirak ettiğimi 
arzederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Loretmi, Beriyan'm 
meş'um çarkı işlemektedir. Bu ana kadar ko
münizmle mücadelede bizim basiretimizi göstere-
miyen, insan haklarını bilâkaydü şart hürriyet 
düşüncesi' içinde mütalâa münakaşasiyle bocalı-
yan büyük küçük, bütün milletlerin beşeriyet selâ
meti, kendi milletlerinin mevut bir felâketten 
kurtulabilmesi endişesiyle 'bilıstırar bizim isri-
mizi takibe mecbur kalacaklarından şüphe etmı-
yoram. Bütünlüğümüz ve istikbalimiz namı
na, hak namına, hürriyet namına, beşeriyetin saa
deti namına vicdanımıza en küçük bir gölge düş
meden alacağımız bu kararın bizler için bir ifti
har vesilesi olacağına eminim. 

HÂMtJ) ŞEVKET İNCE (Ankaara) — 
Muhterem rkadaşlarım; dûradûr münakaşasını 
yaptığımız... 

VASPÎ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
O ne demek? 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Sen 
edebiyat hocasısm, benden iyi bilirsin. (Gülüş
meler). . 

Uzun boylu üzerinde tartıştığımız bu mevzuun 
en ilmî cephesini muhterem komisyon başkanımız, 
birkaç günden beri işin üzerine yumularak sinni 
şaline bakmaksızın bu memleketin hayrına ma
tuf derin bir gayretle tetkike dayanan eserini 
okumaya devam ediyordu. Her ilmin kendine 
mahsus bir hususiyeti ve bir ihtisas mevzuu var-
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dır. Bizim başkanımız, ceza hukuku yönünden 
- kendimi öne atayım - bana çok yıllar daha ho
calık edecek kadar yükselmiş, tatbikî ve ilmî şe
kilde hüviyetini bu memlekete bildirmiş bir 
adamdır. Tatlı tatlı dinlemekte olduğumuz bu 
derin eseri, Halil Nuri Bey arkadaşımızın kesme
sinden çok müteessir oldum ve benim gibi diğer 
birçok arkadaşlar da müteessir oldular. Bunu 
arzederim. Hiç kimsenin diğer bir arkadaşın 
sözünü kesmeye hakkı yoktur, bu nihayet likir 
meselesidir. Dinler, dinlemek istemezse dışarı 
çıkar, sigarasını içer, tekrar içeriye gelir. 

Çok müteessir olduğumu arzedeyim. Buna 
bâzı arkadaşlar da iştirak ettiler. Herkes kanaat 
ve içtihadında serbesttir. 

BAŞKAN — Esas mevzu hakkında konuşu
nuz. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Evet 
sadet dâhili konuşuyorum. Tahammülü oları din
ler, olmıyan kapıdan, salondan çıkar, biraz siga
rasını içtikten sonra tekrar içeri girer. Binaen
aleyh bir hatibin karşısında çini - cebin göster
mek, âdeta sabote eder gibi harekette bulunmak 
doğru değildir. Çünkü bu mevzuda imzasını at
mış bir arkadaşınız sıf atiyle, şerefli bir insan 
haysiyetiyle tebdili içtihatda bulunmamak için 
kendi mütalâa ve kanaatlerini arzetmek iste
miştir. Bu mütlâa, ile de zannediyorum ki, bir 
çoklarımızın kanaatlerini kuvvetlendirmiş bulun
maktadır. Onun için benim arkadaşlarımdan ri
cam; Halil Beyi tekrar kürsüye davet edelim. 
bizi, o derin vukuflariyle aydınlatsınlar. (Ken
disi isterse söz alabilir sesleri). 

Canım ben de biliyorum, bari hiç olmazsa siz 
böyle söylemeyiniz. Rica ederim sözümü kes
meyiniz. Bana verilecek salâhiyetle mi görüşece
ğim, yoksa her hangi bir tahdit çizgisi içerisinde 
mi konuşacağım? Niçin atılganlık yapılıp hatibe 
bir baraj çekiliyor? Yapmıyalım çok rica ederim. 
(Siird Milletvekili Mehmet Daim'e hitaben) hele 
sen avukatfîm, dur, sen olsun biraz dinle. 

Efendim, bu (cebir) unsuru kabul edilmiye-
cek olursa, maddeyi aynen okuyorum, bakınız ne 
tehlike içine giriyoruz. Maddeyi (cebir) unsuru 
olmaksızın okuyorum ve kemali ehemmiyetle na
zarı dikkatinizi celbediyorum: 

(Memlekette müesses iktisadi, sosyal, hukuki, 
siyasi nizamları, ortadan kaldırmaya matuf cemi
yetler.) Burada bıralnyoruz ve bugün yaşıyan 
hüküm de aynen böyledir. Pekâlâ memlekette 
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- müesses bu hukuki burumu, bu iktisadi durumu 
değiştirmek istiyen, mesele devletçiliği beğenmi-
yen, iîeriliberalizmi istiyen ve vatandaşın, dev
let-kuşâura-yapamaz, fabrika dumanı tüttüre-
mee, devlet* kumaş yapamaz, yapmamalıdır, bu
nu vataadaş yapsın, serbest ticareti vatandaşa 
birakmaİKkr> dîye bir mütalâa, bir iktisadi fikir 
ortada yok mur yüraraöyoj? mu? Ben, böyle anlı
yorum. <• Aksini ispat edecekler kürsüde fikir
lerini beyan ederler. Bu (eebir) den, maksat şu
dur; meşru-yollarla, fikir yoHariyle değil fakat 
tahakküm tarikiyle bir sınıfı ortadan, kaldırmak
tır. işte biz bu şekilde yapılan toplantıları me
netmek istiyoruz. 141 nei maddenin ruhu, ka
rakteri, şudur : Komünist cemiyeti teşkili, yani 
memnu cemiyet mevzuudur. Yoksa bâzı arkadaş
lar, meselâ doktor, bizim Sedat; asalım, keselim 
diyor. Yahu şu Ceza Kanununun 125 ve 146 ncı 
maddelerini bir okuyun. Okuyarak öyle çıkın bu
raya. Bu 141 nei madde, cemiyet teşkilinden ba
histir. Memnu bir cemiyet teşkiline matuf hük
mü muhtevidir. Yani üç arkadaş bir araya ge
lecek < ve: (Arkadaşlar! Bu gidiş ne gidiştir, ne 
felâketli gidiştir, gelin Allah aşkına toplanalım 
da yıkalım bu cemiyeti.) diyecekler. Burada 
fikir değil, yıkma istihdaf edilmiştir. Meselâ 
Halk Partisi geniş devletçidir, Demokrat Parti 
yarı devletçidir. Siz, îtayır! Devletçilik olmamalı, 
fabrikaları millet açsın, işletsin, ilerletsin diyor
sunuz, bögünkür kattUi* hükmü böyle söylememize 
mânidir. Çünkü, iktisadi nizamı bozucu bir söz 
söylemiş veya bir cemiyet kurmaya karar vermiş 
olmıyorsumız. 

Arkadaşlar, kemali ehemmiyetle nazarı dik
katinizi eelbederim. Medeni Kanunda evlât, ara
ya girince anaya, babaya miras yoktur. Bu> 
adaletsiz bir şeydir. Şimdi bunun hakkında bir 
cemiyet -teşkil edilirse, icabeden tadilleri yap
mak üzere harekete geçilmek istenirse; (aman, 
efendim, Kanunu Medeni ana kanundur, on
da tadilât yapılır mı? Ona hiç yanaşılır mı? 
Anaya, babaya ne diye miras hakkı tanılır?) 
denebilir. Okuduğum fıkrai kanuniye bu beya
nından dolayı söyliyeni tehlikeye sokabilir. 
Ama Demokrat Parti, C. H. Partisi, Millet 
Partisi bunu yapar mı? Vâzıı kanun bu vazi
yetleri düşünmek mecburiyetindedir. Sen, ben, 
bizim oğlan yok, memleketin istikbalini düşü
necek, âtiyen melhuz bütün tehlikeleri naza
rı dikkate -alarak, gayrişahsi olarak kanun ya-
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pacağız. Dâva budur. Geçen gün Samet, gü
zel söyledi; efendim, kanun dışı bırakıyoruz 
komünizmi, dedi ve komünizmi yalnız kafalarda 
yaşatan yaşatabilir. Fakat iki üç •arkadaş bir
leşerek bu düşüncelerini başkalarına söyliye-
mezler, diye kanaatini açıkladı. îşte dâva bu
radadır. Her hangi bir siyasi, içtimai ve ik
tisadi dâvayı alâmeleinnas serbestçe ifade et
mekten endişem yoktur. Fakat komünizmayı 
kafasından fiiliyata intikal ettirdiği gün, ka
nun kendisinden hesap soracaktır. Btt itibar
ladır ki toplantıyı menediyor bu 141 nci mad
denin üç bendi. Dikkat buyur'un, Halk Par
tisi bugüne kadar yıkmadı Demokrat Partiyi. 
Hiç şüphesiz biz de onlara taarruz etmiyeceğiz. 
Fakat kim bilir istikbalin meşimesinden neler 
doğacaktır? Rica ederim, kanun vâzıl olarak 
vaziyetimize dikkat edelim. Onun için burada 
(cebir) unsuru bulunması hâkimin arıyacağı 
unsur şudur: Bu toplanışta cebre matuf bir 
söz var mıdır? Dikkat buyurun, söz, diyorum. 
Bu toplantıda yapılan istişari ıĝ j&|paEPter, ceb
re mahsus bir mahiyet ifade ediyor mu? Ara
nacak nokta budur. Esasen hususi kanununda, 
Cemiyetler Kanununda komünizme ait bir ce
miyet kurulamaz, diyor. Buna ait kaydi mah
sus vardır. 

RİFAT ALABAY (Konya) -~ öyle şey yok.. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) —Var! 

(Yok sesleri). Belki de eski Matbuat Kanu
nunda vardır. Rifat Bey, ben burada iyiyi ve 
hakikati ömrtoü» #©nuna kadar müdafaa 
edeceğim. Hatam varsa düzeltnteyi fazilet 
telâkki ederim. Bu öyle veya böyle olabilir, 
fakat dâvanın mahiyetini delği^irmez. Benim 
hafızamda böyle kalmış olabilir/ 

Geçen gün Behzat Bilgin ile, Neeip Bilge gibi 
genç hukukçu, hakikaten bizim önümüze bir 
ışık daha tuttular, istif adeettînv zabıttan da 
kendilerini takip ettim, Komisyonda bulunmak 
itibariyle bütün kuvayi fikriy^tnl© kendimi bu 
işe verdim. Onlar meselemi^ bîi?az daha geniş-
lettilerv Fazla rahatsız ejaiîygeetii*; Halil Bey 
olsaydı belki biraz çekinir ve%ö*kardimv (Gel
di Sesleri). 

Arkadaşlarım, (cebir) unsuru burada, fiil
leri raci değil, kasda makrundutf. Hâkimin 
arıyacağı bu noktadır. Hâkim sanıfm hare
ketinde (cebir) olup olmadığını ariyâcaktır, 
d i y e t e Bn beyân" veda ~bip ifa#eâ&. Zaten 
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bir komünizm hareketi içinde, mutlaka bir ce
bir vardır. Çünkü o yıkıcıdır ve ancak yık
mak suretiyle maksadına ulaşacaktır. Cebir 
unsuru Olmadığı takdirde bir sosyalist, bir çift
çi partisi teşekkül etmek imkânını bulamaz. 

Bilhassa memleketimizin % 84 ünü teşkil eden 
çiftçilerimizi düşünelim: Bir çiftçi; (Ben çift
çiyim, her şey bana dayanıyor, her şey benim, 
her zahmet benim olmasına rağmen diğer sınıf
lar hayatta benden daha ziyade müstefit olu
yorlar. Gelin, bir çiftçi partisi kuralım) dese
ler, bu takdirde ne olacak? Her halde o çiftçi 
partisi bugün yaşıyan diğer sınıfların refahın
dan bir pay koparacağında hiç şüphe yoktur. 
Ve bu parti diğer partilere karşı galebe temin 
etmeye çalışacak; şüphe yok ki çiftçi sınıfı da
ha racih bir salâhiyetle ve daha galip bir ih
tiyaçla memlekette hükümran olmak istiyecek. 
İşte bu şekilde faaliyete ıgeçen bir parti 
(cebir) unsurunu kanuna koymadığımız tak
dirde ortadan kaldırılabilir ve müteşebbisleri de 
cezaya duçar edilebilir. 

HİHMET ÖLÇMEN (Konya) — Komünizmi 
tasrih edelim, tavzih edelim. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Be
yefendi çok güzel bir söz söyledi. Yalnız ben 
değil, bizim encümen namına söyliyebilirim ki, 
hepimiz bir arada buna muktedir olamadık. 
Bizim âlimler de kudretyap olamadı. Komü
nizmle mücadele eden medeni milletler de ko-

i minizmayı tarif edemediler. Sen bir mühendis 
olarak teklif yap da istifade edelim. 

BAŞKAN — Şevket Mocan. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar; hukukçu arkadaşlarımızdan bir lâh-
j za müsaade alarak huzurunuza çıkmak kısmet 

olabildi, çok şükür. (Gülüşmeler). 
I 141 nci maddenin birinci fıkrasına eklenme

sini 108 arkadaşımızla istediğimiz ek fıkra, yani 
vatan hainleri komite başkanlarına münhasır 
ölüm cezası hakkında maruzatta bulunmak üzere 
huzurunuzdayım. 

Teklifimize imzalariyle şeref sözü vermiş ar
kadaşlardan hariç arkadaşlar da teklifimize hü-

, kümlerini verirken, kütüpane raflarından inip 
nazariyattan ayrılıp bugünkü dahilî, haricî va
kıaların içinden ve bilhassa İsviçre ve Fransa'da-
ki adlî felsefelerden ziyade Türkiye'yi bir Türk 
gözü ile tetkik buyurmalarını çok istirham et
mekteyiz, 

— 231 — 
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Bir ricamız daha var : Son günlerde sık sık 

tekrar edilen bir Faşist Kanunu olarak telâkki 
edilmemesini'çok yalvarıyoruz. Faşizm ne demektir 
arkadaşlar?. Bir milletin diğer milletlere üstün
lük iddiasiyle; emperyalizm emellerle; cemiyeti 
ateşe vermesi demektir. Türkiye'de böyle bir şey 
tasavvur edilebilir m i l Çekile çekile kendi yur
dunun son köşelerine çekilmiş Türkiye'nin, aile 
ocaklarında, huzurla, istiklâl hürriyeti içinde ya
şamaktan başka bir emeli olabilir mi?. 'Kimin bir 
karış toprağında gözümüz var?. îkide birde tek
rar edilen faşist kelimesini bu kürsünün kudsi-
yetine hiç yakıştıramam. 

Muhterem arkadaşlar; bugün mâruz bulundu
ğumuz tehlike tarihte eşsizdir. Tarih boyunca 
şimdiye kadar bizi tehdit eden tehlikeler; yurdun 
bir parçasını koparmaya matuftu ve cephedendi. 
Bugünkü tehlike; Şark, Garp hudutlarımızda ırk 
düşmanlıkları son haddine kadar tahrik edilmiş; 
dişlere kadar silâhlandırılmış, uşak devletlerle 
do iktifa edilmiyerek; cenupta bir âlemin cenbi-
y el eri bilenilmektedir. En korkuncu; iç bünyemiz
de haricî tehlikelere muvazi ve yardımcı Türk is
mi taşıyan haini vatanların; komita tüzüklerinde 
saklamaya bile lüzum görmedikleri, Türkiye tas
fiyesini, Türk katliamını, hazırlıyan, Türkiye ko
münist komiteleri kurmaya kadar ileri gitmiş ol
malarıdır. 

• Arkadaşlar; başka memleketlerde Amerika'da 
Fransa'da, isviçre'de, de bu ölçüde tehlikler var 
mıdır?. Arkadaşlar; kanunlar kopye edilmez. Ay
rı ayrı birer şahsiyet olan milletlerin ihtiyaçla
rından doğar. Demokrasi fikir hürriyeti; hiçbir 
zaman hürriyetten faydalanarak bir milletin tas
fiyesini; beşikteki çocuklarının katliamını düşü
nen fikirlere müsaade etmek demek değildir. 

Demokrasiyi tekmil hak ve hürriyetleriyle yok 
etmek için, zulme, katle, vahşete; dayanan bir em
peryalizmin ülkemize (Nefes borumuza) din; ve ba 
hançereyi islâvlaştırmak istiyen ihtiras yolu üze
rinde meskûnuz. Bu tehlikeyi bütün şümulüyle 
göremiyene af buyurun bugün Türk vasfını bile 
vermek kanaatimce çok güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım, size çok ibretli bir 
delil okumak isterim: 

Nâzım Hikmet; yalnız isminin iddialarımı
zın bütün teferruatiyle çıplaklığı ile canlı bir 
delil ifadesi olan Nâzım Hikmet 1935 te donan
mamızı isyana teşvik ettiği zamanlarda bir harb 
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gemimizcle^muh&keme „ olmuştu. Tamamen iç 
idaremize, dahilî emniyetimize ait olan hâdise
yi yabancı bir devletin resmî organı.bir gazete 
bakınız ne şekilde benimsiyor ve kendilerine 
ait bir dâva imiş gibi nasıl hiddetleniyor: 

«Nâzım, Hikmet bugün dünya proleter ihti
lâlinin en büyük kahramanlarından birisidir.. 
O sade demokrat dünyanın nefes borusu sayı
lan bir ülkede dâvamızın bayrağını açmakla 
kalmamış, sosyalist dünya dâvasını yürüten 
bir şair olmuştur. Ne yazık ki, büyük ihtilâlci 
şimdi bir geminin rutubetli mahzeninde hava
dan, sudan mahrum kötürüm olmuştur. İhtilâl 
onu kurtardığı zaman onu mahkûm ettiren re
jimin kellelerinden öyle bir terazi kurulacak
tır ki, bu kellelerin ağırlığı onun hapsedildiği 
geminin ağırlığından üstün gelecektir» 

Arkadaşlar, o asırlarca asırlarca nigâhbanı 
olduğumuz ve birçok defalar da en buhranlı an
larımızda bize nigâhban olan boğazların geçit
lerine tekasüf etmiş ihtiraslar meçhulümüz de
ğildir. Onun sihirli sularında dolaşan gemileri
mizin ağırlığından çok fazlasiyle kellelerimiz
den teraziler yapmak hülyalarını da çoktan bi
liyoruz. Hattâ hiçbir zaman tahakkuk etmiye-
cek o mahşer gününde Bağazlarm hegemonya
sında ırkımızın izi kalmıyacağı da meçhulümüz 
değildir. Arkadaşlar kellelerimizin gemilerle 
ölçüleceği günü hazırlıyan iç hiyanet komite 
başkanının irtibat.çı takviyesinin üç kellesi çok 
görülmemelidir. Bol mevsimin yemişlerinden 
daha bol; ağaçları cesetlerimizle donatacağına 
kasideler yazan haini vatanın kafası lüzum
suzdur. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar vakıa
lar bize ispat etmiştir ki, haini vatanı hapis 
şöhretini temin eden ve tarikatına sadakat va
sıtası olmaktan fazla bir tesir yapmamıştır. 
Hain düşman halaskar ordusundan ümidini 
kesmemiştir. Nâzım'Hikmeti mahkûm eden as
kerî mahkemenin bir âzası içimizde Kırşehir 
Mebusu Eifat'dır. Gelsin ,37 senelik hükmü 
mütaakıp enternasyonal marşını nasıl teğanni 
ettiğini bize anlatsın. 

Muhterem arkadaşlar; geçen gün partisiz 
bir kişi bu kürsüden müstehzi bir eda ile ne ol
muş alev bacayı mı sarmış; dediler. Evet alev 
bacayı çoktan sarmıştır. Fakat binayı yaka
cak bir alev değil, bacadan fışkıran bir alev. 
Mekteplerimizin ort^ okullarına kadar, aile ha-

232 — 
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rilM^rtmize kadar sarmıştır. Bttj saate kadar 
lögf^trtı; komünizmi yamk eden Mî* müeyyide 
olmaması en çok macera manisine mferush sinler 
olan' on beş ilâ 25 yaş arasındaki çocuklarımı
za, iç yiizün% M derecesini bilîftiyenj yal
nız senaryosuna kapılan çocuklarımıza çok 
ucuz bir macera imkânı veriyor. Bu yaştaki 
çocuklar seyrettikleri bir gangöter filmini- he
men sokakta tatbik ettikleri vakalar malûmdur. 
Tabiî onun gibi yasak cazibesiyle ucuz bir ma
ceranın içine karışıp gidiyorlardı. Bu kanunun 
kesbi katiyetiyle 'genç dimağlara saldıran yılan 
saba bulaıinyaeaktır ve alev derhal sönecek, 
karılınızda yalnız ve yalnız sensletden beri 
Türkiye'nin en müşkül zamanlarında yarim 
asırdır rahatsız eden muayyen bir listenin mu
ayyen, mütaaddit sabıkalıları, ıslâhı mümkün 
olmlyan isimleri, mahdut ve nasırlaşmış sabıka
lıları kalacaktır. Bu milleti bunlardan kurtar
mak dâvası gibi mahdut bir çerçeveye ate§ in
hisar edecektir. 

Arkadaşlar; kanun Türkiye'nin ifadesi »olan 
varlık kanunudur. Bugün Türkiye'nin'' dünya
nın dört bir köşesinden akıp gelen kumandan
lar^ filolar, senatörler, otellerde yer bulamıyan 
gazetecilerle dolup boşalıyörsa bütün hürriyet 
âleminin göz bebeği oluyorsa, iktidaritiözla <bâş-
lıyan-' sarih antikomünist olmamiz ve bü pöîfll-
kamızda sarih, samimî olmamîzdan ba^kte bir 
sebep yoktur. Bu kararımızdan zerre' kadar 
tenzilât, muvaffak ve nail olduğumuz tekmil 
mazhariyetleriyle beraber, Türkiye'yi silebilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanuncun harici 
tesirlerinin aziz vatanımıza ^teinin edeceği maz
hariyetler sonsuz ve ölçüsüzdür. Bütün bîr me
deniyet bizden örnek alacak, kopye edecektir. 
Bütün bir hürriyet dünyasını gözlerinin bü sa
atte bu ulvi kubbe altında Türk'Milletini tem
sil eden size müteveccih olduğuna emin olabilir
siniz; icra mesuliyetini verdiğimiz Hükümetimi
zin Başbakanının sık sık kürsüye koşması bu 
dâvanın ehemmiyet ve şümulünün ve tarihî ka
rarınızın ne kadar ehemmiyetli olacağının bir 
ölçüsüdür. Gece gündüz her gün toplanalım, 
Varlık ve İstiklâl EanUnuûmMn mehabetiyle 
mütenasip bir hassasiyetle medeniyete hediye 
edelim. 

Arkadaşlar; sözlerime son verirken, tekrar 
.ediyoruz, vatan haini düşman öncüleri, M i d e 
leri başkanlarına münhasır fıkrada. ısrar ediyo-

L. 19S1 ( Ö : İ 
ruz, kabul heyeti aliyeniziridir. Yalnız, şeref so-

! zü imKövtireH'biz 108 arkadaş tarihe karşı be-
I ratııMzın delilini elde etmek için açık oy t'ek-
j lif ediyor, bu hususta 15 imzalı teklifimizi de 

takdim ediyorum, (^afdâlı ve soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet namına Başbakari 

yardımcısı konuşacak. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 

BAKANI SAMET AÖAOftLII (Manisa) — 
Çok'" muhterem arkadaşlar, konuştuğumuz'mev
zu üzerinde ilerisine, gerisine, yukarısinâj a-
şağîsma doğru bir çok fikirler ortaya sürüldü. 
Aynı fikirleri huzurunuzda tekrar etmeye lü
zum görmüyorum. Yalmz bu celsemizde söz 
almış bâzı arkadaşlarımızın ortaya sürdükleri 
bâzı. noktalara; işaretle' iktifa edeceğim. 

Bi r kısfm' arkadaşlarımız' teklif1 edilmiş 
olan • kaîitînHıri 141J irici' maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralar!: üzerimde1 durarak sosyal nizam; ik
tisadi riizant' mefhumlarının ne oTâbîleeeğini 
ara'ştırdilar. Derhal itiraf edeyim ki, haki
katen" akla gelnvemesi lâzım gelen noktalara ka
dar1 giftifer: Meselâ bir arkadaşımız dedi ki, 
kooperatifçilik' bir iktisadi nizam değil midir? 
Dîfer bfrr arkadaş-bir çiftçi partisi kurulup çift
çileri himaye etmek istiyen bir parti teşkil edi
lirce* bit parti iktisadi nizamda bir tahavvü-
lü tâBâvvlı'T-' etmiyor mu! Dediler. Ne münâ-
sc'bet1 arkadaşlar! Böyle bir mantıkla hare
ket edecek olursak* meselâ ceza kanununun, 
vâtarifri,' Devletin bütünlüğünü, varlığını par-
çâiamalr istiy enlere ait ağ# cezalarını dur-
m'âdân tatbik etmek icap ettiğe»"mi? B i r jfrö-
fesBr,t bîr-milletvekili çikar'da merkeziyet sis
temi' 'yaft'ftıdâ' ademî merkeziyeti müdafaa e-
dei*se; bir müddei umumi, bir avukat, bir hâ
kim ademî merkeziyet sistemi Devletin bütün
lüğümü' parÇânyan" bir sistemdir, binaenaleyh 
ceza kanununun şu maddesi harekete geçsin 
diyebilir1 mı? Bunu dediği anda ona gülmek 
ieabÖdeh\ Kanunun maddelerinde mündemiç 
olan"mânayı vâzri kanun sarahatle tespit ve 
tâ^hl-'edier: BU kanun encümende müzakere 
edilıttâŞy' yüksek' huturunuzda-' müzakere edil
mektedir. Teklif edilen madde dolayısiyle, 
iktisâdı nizamın ne olduğu hakkında arkadaş
la* a y r i a y r i görüşlerini belirtiyorlar. Bunla
rın' :hepsi' zapta geçti ve geçiyor. Tasavvur 
edelim ki, mektebi1 yeni bitirmiş bir hâkime 



B : 9 26. i: 
bu mevzuda bir dâva geldi. Elbette bu ar
kadaş, -mektepte kendisine okutulmuş me
totlardan istifade edecek, tereddüde düştüğü 
zaman vâzıı kanunun maksadı nedir diye za
bıtları açacak, iktisadi nizamdan maksadın ne 
olduğunu arayacaktır-' 

Bâzı arkadaşlarımız cebir unsuru kalkar
sa iktidardaki partinin diğer partileri komü
nistlikle itham edileceğini söylediler. Bu fikri 
ortaya atan arkadaşlarım hâlen tatbik edilmek
te bulunan kanunda cebir unsuru mevcut ol
duğunu biliyorlar. Hal böyle iken ne Halk Par
tisinin Demokrat Partiye ne Demokrat Parti
nin Halk Partisine böyle bir atıfta bulunması 
akla gelmemiştir. 

Yıllar ve yıllardan beri cebir unsuru kanun
da olmadığı halde arkadaşlarımızın korktukları 
mânada bir tatbikat olmamıştır ve olmasına da 
imkân yoktur. Bir rejim diktatörlüğünü sureti 
kafiyede ilân etmedikçe bu çeşit tefsirlere ve bu 
çeşit hükümlere gitmeye cesaret edemez. Ama 
bir rejim diktatörlüğünü ve istibdat rejimini ilân 
etmeye cesaret ettiği anda zâten kanunlar ayak 
altına alınmış demektir. O zaman hangi kanun 
maddesinin peşinde koşacağız? (Soldan bravo 
sesleri). 

Sonra arkadaşlar, nazariyeler tatlıdır, sonsuz 
dehlizlerinde koşmak ve konuşmak mümkündür. 
Eğer konuştuğumuz mevzu, meselâ bir faaliyeti 
iktisadiyenin bir senayi faaliyeti mi, yoksa kü
çük sanat faaliyeti mi diye tarifini yapmak, un
surlarını tesbit etmek gibi bir mevzu olsaydı hep 
beraber komisyonlarda, Mecliste ve ilim heyet
lerinde günlerce münakaşasına dalar ve bu mü
nakaşaların zevkini alırdık. Fakat konuştuğu
muz bu mevzu, demin bir arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi memleketimize has bir meseledir. Bu 
meselede Türkiye'mizin ehemmiyetli hususiyet
leri bahis mevzuudur. 

Bundan bir ay evvel gelen İsviçreli bir muta-
hassısm, Devlet dairelerinin ıslâhı hakkında kendi
siyle konuşurken bana söylediği bir fikrini ar-
zedeyim. Kendisi İsviçre'de devlet idaresinde bu
lunmuş, İsviçre'de rasyonel devlet idaresi için 
esaslı tedbirler almış, tasarruflar yapmış bir 
insandır. Ben kendisinden, devlet idaresinde bu
lunmuş olmasından dolayı istifade edeceğimizi 
ve oradaki tatbikattan bizim müstefit olacağımızı 
söylediğim zaman, her memleketin içtimai bün-
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yesine göre idari teşkilâtı olur, ben İsviçre'deki 
tatbik edilen şeyleri burada yapacak olursam 
ciddi bir iş yapmış olmam dedi. 

Devlet dairelerinin İslahında, esâs olan,' şu 
kanaati, bir milletin bekası mevzuubahis olduğu 

j zaman evleviyetle göz önüne almak mecburiye-
| tindeyiz. 
j Sonra arkadaşlar; maddeler vardır, bunla-
! rı suçu tarif ederler. Maddeler vardır, suçlu-
I nun vasfını meydana korlar. Getirilmiş olan 
I şu kanunun maddelerindeki tarif bir yandan 
! suçu tarif etmekte, diğer yandan da suçlunun 

vasfını ortaya koymaktadır. Bu vasıf nedir? 
Komünisti ararken birisine komünist demek 
için lâzımgelen şartları birer birer tesbit ediyo
ruz. 

Bu şartlar arasında cebir unsurunu koyduk 
mu karşımızda komünist kalmıyor arkadaşlar. 

I (Bravo sesleri). Görüyorsunuz arkadaşlar na-
I sil bir fasit daire içine giriyoruz! 
i Arkadaşlar, bir husus hakkında geçen gün 

söylemiş olmakla beraber, bir kere daha mâru
zâtta bulunmak lüzumunu hissediyorum. Ko
misyonda, Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımız
la, Al ab ay arkadaşımız meseleyi ortaya attık
ları dakikadan itibaren hükümet olarak bu te
zi 'benimsedik. O andan bu ana kadar aynı fi
kir üzerinde duruyoruz. '('Soldan bravo sesleri). 

Gelelim asıl meseleye: Komünizmin ne oldu
ğunu anlamak için cebir unsurunu şart koştu-
ğumuz anda karşımızda komünist yoktur. Kar
şımızda komünistten gayri .garip bir nesne var
dır. Öyle bir şey ki, söyledikleri komünizmin 
nazariyeleri, yazdıkları komünizmin iddiaları, 
fakat bunlara rağmen ona komünist diyemiyo
ruz. Niçin diyemiyoruz? Cebir unsuru mev
cuttur da onun için!.. 

Demin bir arkadaşımız, Fethi Çelikbaş ar
kadaşımız, bütün bu meseleler burjuva haki-
katlarını Marksın kendi menşurundan geçire
rek ortaya dökmesinden doğdu, yoksa bütün 
bu mevzular burjuva hakikatlarıdır, dediler. 

Arkadaşlarım, cemiyette hiçbir hâdise yok
tur ki, cemiyetin hâdisesi olmasın! Elbette ve 
elbette komünizmin, marksizmin ortaya attığı 
nazariyeler, prensipler cemiyetin bir noktasın
da mevcut bir realitenin muayyen bir istikâ
mete doğru inkişaf ettirilmesinden başka bir 
şey değildirler. Ama bundan evvelki celsede. 

I de arzettiğim gibi, bu dâvayı büyük bir fikir 
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hürriyeti prensibi içinde mutlak olarak müta
lâa etmek imkânını haiz değiliz. , Hattâ böyle 
mütalâa ektiğimiz takdirde dahi, pek güzel ar
kasından ilâve edebiliriz ki,: fikir hürriyetin
den istifade etmesi mümkün olan nazariyeler; 
Ancak fikir hürriyetini kendileri de kabul eden 
nazariyeler, görüşler olabilir. Ben Marksizmin 
diğer bir unsurunu daha arzedeyim: Bizatihi me
todunda cebir unsuru olması dolayısiyle Mark
sizm; fikir hürriyetini ret ve inkâr etmiş olan 
görüştür. Böyle bir görüşün fikir hürriyeti
nin bayrağı altına girerek kendisini müdafaa 
etmesi hafsalanm, aklın alacağı şey olmamak lâ-
zımgelir. 

Halil Özyörük arkadaşımız sözlerini bitireme-
diler. Hakikaten gönül bitirmelerini arzu eder
di, Hâmid Şevket Bey kendilerinin tekrar kür
süye davet edilmelerini istediler. Bu kendileri 
için çok kadirşinas bir harekettir. Fakat Beni 
affetsinler, bu kürsüde fikirler sonuna kadar 
münakaşa edilir. 

Arkadaşlar Allah göstermesin, komünist par
tisi kurulup da şu sıralarda otursa idi milletve
kili arkadaşlarımızın çok masumane yaptıkları 
itirazları yerine kendilerine muarız olan her 
milletvekiline karşı kapak gürültüleriyle, ayak 
sesleriyle müdahale edeceklerdi, onları sustur
maya çalışacaklardı! 

Halil Özyörük arkadaşımızın konuşmalarında 
sonuna kadar ısrar etmesi lâzımdı. Çıkıp git
mekle fikir müsamahasında, biraz, aflarını rica 
ediyorum, kıskanç oldukları intibaını bendeniz 
almış bulunuyorum. Kendilerinin Yüksek Mecli
sinize mâruzâtları yarım kalmış olmakla beraber 
yaptıkları mukaddemede çıkarttığım bâzı neti
celer mevcuttur. Meselâ, komünizmle mücadele 
metodumuz ne olmalıdır, dediler ve arkasından 
ilâve ettiler. Nasyonal sosyalizmde komünizmle 
mücadele etti. Bizim mücadelemiz nasyonal sos
yalizm mücadelesi gibi olmamalıdır. Hayır ar
kadaşlar, afbuyursunlar beni, bilâkaydüşart bü
tün âzası ile ne Yüksek Meclisiniz ve ne de onun 
itimadı ile iş başında bulunan Hükümet bir tek 
saniye dahi, memleketimiz ve dünya karşısına 
nasyonal sosyalizmin metotları ile çıkmak vazi
yetinde bulunmaz ve bulunmıyacaktır. 

Arkadaşlar, nasyonal sosyalizmin komünizm
le mücadelesinin veya diğer ırklara ve milletlere 
karşı açtığı mücadelenin hangi safhalardan geç
tiğini hepimiz çok iyi biliriz. Düşman olduğu-
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muz fikir muazzam bir kuvvet halinde hududu
muza gelip dayandığı halde günler ve günlerden 
beri emince ve tâli meseleler üzerinde durmak
ta, bir haksızlık yapmamak için titremekteyiz. 
Nasyonal Sosyalizm böyle yapmadı; kararını 
bir anda verdi, kamplarını kurdu, katliâmlara 
başladı. Burada böyle hâdise mi vardır t Bi
zatihi şu müzakereler Türkiye'de komünizmle 
mücadelenin ne kadar insani, ne kadar huku
ki, ne kadar millî bir mesele olarak ele "alınıp 
işlendiğini kâfi derecede ispata kâfidir. 

Sonra mefhumlar! Mefhumlar çok ince şey
lerdir. Kapitalizm bir iktisadi ve içtimai ni
zam mıdır? Hakikaten üzerinde durulacak bir 
mesele. Halil özyörük kapitalizmin bâzı mah
zurlarına işaret ettiler. Amerika, kapitalizmin 
anası olan Amerika, sosyal adalet mefhumu, 
sosyal adalet ölçüsü ile sosyalist nazariyelerin 
ideallerini her gün biraz daha tahakkuk ettir
mektedir. Bugün kapitalist denilen memleket
lerde tatbik edilen içtimai adalet kaideleri mu
asır cemiyetleri komünizmden ayıran ölçüle
rin ta kendilerini teşkil etmektedirler. Sosya
lizm de bu ölçünün içine girer. Sağdan sola 
doğru çeşitli sosyalist nazariyeler, mektepler 
vardır. Fakat bir tek komünist nazariye ve bir 
tek komünist mektep vardır arkadaşlar, işte 
aradaki muazzam fark! 

Komünist din aleyhtarıdır. Fakat her din 
aleyhtarı komünist değildir, dediler. Bizler ve 
cebir unsurunun kaldırılmasını ortaya süren 
arkadaşlardan hiç biri din aleyhtarlığı düşün
cesiyle bunu buraya getirmedik. 

Arkadaşlar, her komünist, aile aleyhtarıdır, 
din aleyhtarıdır, mülkiyet aleyhtarıdır. O hal
de arkadaşlar, bütün bu aleyhtarlıklar birleş
tiği zaman komünist karşımıza çıkıyor demek
tir. 

Şimdi mâruzâtımı geldiğim bu noktada bağ-
lıyabilirim: Şu maddedeki içtimai nizam, ikti
sadi nizam, aile nizamı, mülkiyet nizamı, fert 
ve vatandaş hürriyeti nizamıdır. Onun dışında 
kooperatifçilik, Çiftçi Partisi, hattâ arkadaş
lar devletçilik ismi verilen ve mânası bir türlü 
malûm olmıyan sistem bu maddenin içinde yer 
almış değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerime son ve
rirken size diyeceğim ki, komünizmle mücadele 
dâvasında, bu mühim memleket dâvasında, bu 
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büyük dâvanın azameti ve kutsiyeti karşısın
da bâzı tâli ehemmiyette düşünce ve endişe
lerle yolumuzdan inhiraf etmiyelim. Büyük 
mücadeleye bir an evvel başlıyahm. Karşımız
da bir heyula gibi dikilen tehlike bunu emret
mektedir. Bunu size arzetmek millî bir borç 
halindedir arkadaşlar. (Alkışlar). 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 
birkaç günden beri 141 nci maddenin birinci fık
rası ürerinde geçen müzakereler gösteriyor ki; biz 
demokratik hukuk prensiplerini ve demokratik 
insanlık haklarını, bîr kelime ile demokrasiyi an
layış buhranı geçirmekteyiz. Demokrasi anlayı
şımızda hükümetimiz ve hükümetimiz? .miı<-ayir 
muhitler başka anlamakta, en salahiyetli hukuk
çularımız ve Adalet Komisyonumuz başka anla
maktadır. Hükümetimiz ve hükümetimize mü
cavir muhitler 141 nei maddenin (öyle «\v yok 
sesleri'). Birinci fıkrasında eğer cebir unsuru kal
dırılırsa komünistleri takip edebileceğiz, diyor. 
Halbuki diğer arkadaşlar cebir unsuru kaldu-ılır-
sa takip edilmekle bütün demokratik haklarmm, 
fikir hürriyetlerinin tehlikeye gireceğini iddia 
etmektedirler. Hükümetin ve diğer arkadaşla
rın beyanlarını cümleten dinledik. Evvelâ *:saca 
şunlar; arzetmek istiyorum. Hükümetin en sala
hiyetli uzuvlarının ve en yakın olan Sayın Sa
nı et Ağa oğlu'mm buyurduklarından başlıyorum. 

Dediler ki; dünyada birçok sosyalist vardır, 
bir tek komünist telâkkisi vardır. Hayır, fiilî 
olarak Rusya'da komünist vardır. Şarki Al
manya'daki komünizme teşkilâtlanması vardır. 
Daha derin bir tezatla bir fark göstereyim di
ye arşedeyim... (Gürültüler). Müsaade buyu
run arkadaşlar: Titizm dedikleri ve nasyonal 
komünizma şeklinde gösterdikleri Yugoslavya 
şekli vardır. İcra makamında Başbakan Yardım
cısı ve cidden çalışkan bir arkadaşımız olan-Sa-
met Ağaoğlu'na Yugoslavya'nın komünizma te
lâkkisi ve Yugoslavya ile olan sıkı münasebet
leri olanlar üzerinde dikkatle durmalarını rica 
ederim. (Gürültüler). 

Arkadaşlar; Türkiye'de 25 senedir hüküme
tin yanında ve ondan daha çok komünizma ile 
mücadele eden bu millettir. Şunu bu kürsüden 
iftiharla arzedeyim ki. bütün ajanlarına, bütün 
iktidarına, bütün parasına ve bütün gizli teşki
lâtına rağmen dünya kızıllığı ve kızılları bu 
memlekette muvaffak olamamışlarsa, bunun ne 
bu kanunlara, ne hükümetlere değil, doğrudan 
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doğruya Türk milletine borçluyuz. Türk mil-

., yetinin içtimai bünyesi içinde ne ajan, ne.sabo-
tör ve ne de diğer vasıtalarla diğer memleket
lerdeki muvaffakiyetle, kolaylıkla ve ucuzlukla 
yürüyüp aldıkları gibi bir netice alamamışlar
dır. Bunu tekrar ederim, bunda da her şeyimizi 
milletimize borçluyuz arkadaşlar. 

MECDTCT ALKÎN (Kütahya) — Hükümet 
mümessilini dinlemedin mi? 

(ÎIilZMt TÜRK (Devamla) — Hükümet mü
messilini dinledim sayın üstadım. Hükümetin 
gerekçesini de okudum. Deniliyor ki; 25 nene
den beri bu memlekette komünizm hakkında faa
liyette bulunanlar, aynı şahıslardır. Yirmi beş 
seneden beri Türk milleti içinde bunlardan baş
ka, İm fikirde adam bulunmamışsa, bunların sa
yıları artmamışsa, bunun sebebini Türk milleti
ni n asaletinde aramamız lâzımdır. 

141 nci maddeyi yazanlar boş yazmamıştır 
arkadaşlar; (Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıf 
üzerinde tahakkümünü tesis etmesi illi... dedikten 
rtonra, burada gayet açık atıf vardır. Matuf ce
miyetleri her ne suret ve nam altında olursa ol
sun kurmaya tevessül etmek.) 

Arkadaşlar, bu maddeye nazaran, cebir un
suru kullanmadan her hangi bir şahıs buna ma
tuf bir beyanda bulunmakla komünist olduğu
nu meydana koyar ve mahkemeye sevkedilirse 
mahkûm edilebilir. Burada gayet sarihtir, cebir 
unsuruna matuftur, «bu gibi cemiyetleri her 
ne suret ve nam altında olursa olsun, kurmaya 
tevessül etmek» tir. 

Arka.da.şlar, Sayın Halil Özyörük, cümlemi
zin dikkatle dinlediğimiz ve bâzılarımızın da 
ilmî anlayışla mütalâa ettiğimiz, beyanda bu
lundular. Bunu sayın Samet Ağaoğlu yanlış an
lamışlar. Diyorlar ki, Halil özyörük nasyonel 
sosyalizm, metodu ile, itham etti Hükümeti. 
Hayır!.. Hepinizin duyduğuna ve zapta da geç
tiğine göre komünistlikle mücadele için iki me
tot vardır, birisi Nasyonal sosyalitelerin meto
du, diğeri de Demokrat memleketlerin takip et
tiği metottur dediler. Yoksa, biz Nasyonal sos
yalist metodunu takip ediyoruz demediler. Ya
ni biz öyle anlamadık. 

Türkiye'mizin komünistlere karşı özel bir 
vaziyeti var diyorlar. Birçok arkadaşlarımız da 
buna misaller verdiler. Amerika'dan İsviçre'den 
misaller getirdiler. Şu kadarını arzedeyim ki, 
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B : 9 26.11 
bugüne kadarki mevzuatımız içerisinde bilhas
sa bugün çıkaracağımız kanun İsviçre kanunu 
kadar da tesirli değildir. 

Komünistlik, iftira, ihanet, ihtilâl feci lerine 
bürünerek gelir. Sabotaj baş işidir; yarın bi
zim nebatlarımıza hastalık tuf eylatı atar, nebati 
hastalıklar salgını vücuda getirirse, ne yapaca
ğız? Bizim bu kanunda böyle -salgınlara kasşı 
hattâ ağır müeyyidemiz olmalıdır. Milletimizi 
sefalete düşürmek ve komünizme müsait muhit 
yaratmak için bunlar gelir de hayvanlara has
talık aşılar. Bunlara karşı birer müeyyidemiz 
olmalıdır. Başka yerlerde bunlara ka#şı efcaflı 
mevzuat vardır. 

Geçende sayın Başbakanımız, bizim ^tâzjik-
le maddeler üzerinde durmamadan memleketi
mizin hususi ve tehlikeli vaziyetini düşünmedi
ğimizi, nazari, hukuk münakaşaları ile vakit ge
çirdiğimizi beyan buyurdular. 

JCendilerine arzetmek isterim, bir Türk va
tandaşı milletvekili olarak hepimiz her an, ge
ce ve .gündüz bu memleketin siyasi durumu ve 
emniyeti ile meşgul olan kimseleriz. Fakat, ken
dilerinin de müsaadeleriyle şunu da ilâve et
mek isterim ki, 1945 senesinde bu memleketin 
durumu bugünkünden daha kötü idi. 1945 te 
bizden üs istemişlerdi. Meşhur Gürcü profesör
leri siyasi ve ve gayriilmî yazılar yazmışlardı.. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde konuşunuz. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Fıkrayı mü

dafaa ediyorum, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Umumi konuşmaları lütfen bi

tirin. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Fıkra üzerin-

deyim Sayın Başkanım. O zaman ne Atlantik 
Paktı vardı, ne Avrupa Konseyi vardı, ne 
Amerikan yardımı vardı, ne Birleşmiş Muitler 
vardı, ne traktör yardımı vardı ve ne teçhiza
tımız vardı. Bu memlekette o zaman muhale
fet doğmuş ve o zamanki iktidar da daima dış 
tehlikeden bahsetmiştir. Aradan altı sene geç
miş, bugünkü hükümetin 'güzel kararları ile 
Atlantik Paktına gireceğiz, dün Avrupa Kon
seyine dâhil olduk, bugün Orta Doğu müda
faasını kurmaya çalışıyoruz, Amerikan yardı
mı almak suretiyle ordumuzu altı sene evvelki 
ne nazaran daha fazla teçhiz etmiş bulunuyo
ruz... Affedersiniz demek iktidarda olanlar da
ima tehlike var diyorlar. Bu sizleri iktidar sö
zü oluyor. (Gürültüler). 
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^ujgütikü vaziyetimizi beş sene feveJMndeu' 

daha müsterih görerek, daha muhafazalı vazi
yette görerek, maddeten ve manen daha iyi 
'görerek şahsi hürriyetlerimizi ve içtimai hakla 
rımızı ve millî hukuk prensiplerimizi daha cid
diyetle, daha tafsilâtiyle, daha derin koruma
yı düşünmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Ve 
nihayet bu milletin ilk Meclisinin, Sakarya Mu
harebesi esnasında dahi dünyaya âbidevi de
mokrasi örnekleri vererek Mustafa Kemal'« en 
hayati anlarında Başkumandanlık salâhiyetleri 
verirken dahi demokratik -müzakereler, müba-
haseler ve münakaşalar da bulunduğunu unut-
mıyalım. Onun için millî ve tarihî ananeleri
mize güvenerek; kızıllık karşısında Türk olma
nın huzuru içinde, bu haklarımızı ebedi ve eze
li olan TÜrk Milletine inanarak düşünelim. 
Tehlike mevzuubahistir telâkkisine düşmiyelim, 
arkadaşlar: Tarihî tehlike dün de vardı, bugün 
de vardır, yarın da var olacaktır. Çünkü bu 
tarihî bir tehlikedir, asırlardan beri başımız
da belâ olan bir tehlikedir, Rus tehlikesidir. 
Biz onların dostluklarına inanamıyoruz. Eğer 
dün de arkacfaşlardan bunların dostluklarına 
inananlar olmuşsa biz doğduğumuzdan beri on
ların Türk dostluğuna inanmıyan insanlarız ar
kadaşlar. Çünkü dedelerimizden aldığımız kan 
terbiyesi budur. 

Arkadaşlar; pek dramatik mevzular üzerin
deyiz. (Gülüşmeler). 

Bir noktayı Sayın Menderes'e hatırlataca
ğım. Geçende dediler ki, bir tasarı Meclise 
geldikten sonra hükümet onun üzerindeki ta
sarruf hakkını kaybeder. Biz Meelise verdik, 
11 ay orada bekledi, dediler. 

Madem ki Meclise geldikten soma hüküme-
tia tasarruf hakkı gidiyor, -şimdi bir kelimeyi 
hükümet geri almak için iki gündür niye uğra
şıyoruz? (boldan, o başka sesleri). Hükümet 
lütfedip bu kelimeyi yeriîiAe bıraksaydı ıbu ta
sarı çoktan çıkmıştı. 

Bu arada şuna da dik&a-tiaizi çekmek iste
rim, ki harblerde ve fevkalâde zamanlarda hü
kümetlerin salâhiyetleri ariar ve hükümetler 
Bu güzel salâhiyetlere alışıklar ve yeni yeni sa
lâhiyetler kazanmak isterler. Kendileri haki
katen teminat veriyoriar. Samimî olabilirler 
veya olamazlar. Bunu AH»h bilir. Benim elime 
bu salâhiyetleri verin. ktJtuünistler hakkında 
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kullanacağım ve bunu öyle anlıyacağım diyo-
lar. Güzel; fakat bu salâhiyetleri kendilerinden 
başkaları tatbik etmek mevkiine geçerlerse,; 
Allah cümleye uzun ömür versin; demokrat ik
tidara da. Ziya Grökalp'ın şu sözlerini daima 
hatırlarım: (Ferd fani; cemiyet bakidir) der. 
Onun için verdiklerimiz nazari hürriyet misal
leri değildir. Birleşmiş Milletler Anayasasının 
kabul ettiği içtimai terakkileri bu memleket
te yürütmek için içtimai fikirlerimizin, hareket
lerimizin, fiillerimizin, hürriyetlerimizin, dü
şüncelerimizin yakın veya uzak istikbalde teh
dit altına alınmasını önlemek için de şu veya 
bu iktidar, şu veya bu hükümet bu memleket
te çok geri kalmış olan içtimai terakkiyi tah
dide veya engellemeye muvaffak olamamalıdır. 
Bu terakkiyi, Birleşmiş Milletler Anayasasının 
ahkâmı dairesinde ve İnsan Hakları Beyanna
mesinin unsurları içinde yürütebilmek için, hat
tâ sosyal adalet ölçüsünden de ilerde, bugünün 
çok partili demokrasilerinde olduğu veçhile, 
sosyal emniyet içinde yürütebilmek için millî 
haklarımızı tahdit edecek her hangi bir tehlike 
şeklinde görülmemiştir. t 

Madde şu veya budur. Menderes yapar ve
ya yapmaz... Biz artık bundan sonra tek şefe, 
diktatörlüğe zümre tahakkümüne şuna veya 
buna bu imkânı verecek insanlar değiliz. Bunu 
yapmaya kalkanları, kalkacak olsalar dahi bu
rada başka hiçbir şeyle değil; tükrükle boğarız. 
(Soldan iyi ya sesleri) Onun için Türk Milleti
nin istikbalini düşünerek arzediyorum. 

Türk Milletinin istikbaline ait bir eser ve
riyoruz, hem de 14 Mayısı geçirerek, demok
rat bir iktidar olarak, demokrasi düşüncesi 
ile hareket eden insanlar olarak; hattâ muva
fık, muhalif, müstakil demokratik düşünceler 
ve prensipler üzerinde müttefik olan insanlar 
olarak veriyoruz. Onun için vereceğimiz eser 
tam mânasiyle örneklik, demokratik olmalıdır. 
En küçük suitefehhümü ve suitefsiri mucip 
olmıyacak kadar güzel ve sağlam bir eser ol
malıdır. Bir Meclisin ihtisas komisyonu çıkar 
da, en salahiyetli adamlar çıkar da; vereceğimiz 
demokratik eserde şu kelime kalkınca işler teh
likeye girer derse; biz de düşünmeye mecburuz 
arkadaşlar. Hukuk Fakültesi, Meclis İhtisas 
Komisyonu şöyle der, daha çok hukukçular öy
le der; fakat bâzı arkadaşlar çıkar, hayır böyle 
derse/ af buyurun biz bunun üzerinde tered-
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dütle düşünmeye mecburuz arkadaşlar. 

Arkadaşlar bu meyancla arzedeyim ki, genç
liğinde; Meclisteki beyanlarını samimane ve 
hayranlıkla mektep sıralarında takibettiğim Fe
ridun Fikri Beyin bu baptaki beyanatını beğen
medim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Feridun Fikri Bey bütün hayatında bu beya-
natiyle iftihar eder. Çünki komünizimle müca
dele mevzuubahistir. Mesuliyeti tarihiye alıyo
ruz. 

OEZMİ TÜRK (Devamla) — Sayın Feridun 
Fikri Bey, karşınızdaki Cezmi Türk 1936 da 
Nazım Hikmetin hainliğini ancak polis tahkikatı 
meydana çıkarır diye yazmıştır. Ve polis tahki
katı yapılmış, ondan sonra Nazım Hikmet içeri 
girmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— îftihaı et. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Tarihi yarış
maya çıkmayalım. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — 1949 da da 
yazdınız. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — 45 te, 46 da, 
47 de, 48 de, 49 da da yazdım. 50 de de Demok
rat iktidarın 6 ncı ayına kadar çok yazı yazdım. 
hepsi matbudur ve meydandadır. 

Arkadaşlar, 1936 da bir kanun tadili çıkıyor. 
Bir içtimai zümrenin şiddet kullanarak diyor. 
1938 de sadece içtimai zümrenin tahakkümünü 
tesise teşebbüs ediyorlar. Gayet açık, Hükümeti 
devirme korkusundan böyle yapıyorlar. O zaman
ları, o hazin zamanları unutmıyalım. Bu devir 
Atatürk'ün hastalığına ve ölümüne rastlıyan 
devirdir. Ve bütün dünya ve biz kendimize bakı
yoruz, öksüz mü kalacağız, ondan sonra ne ola
cak diye. Hükümet o vakit bunu önlemek için 
tedbir almış olabilir. Bir fevkalâde zaman ted
birini burada bir evolüsyon eseri olarak göster-
mak, medihle kabul ettirmek imkânsız bir şey
dir arkadaşlar. (Gülüşmeler). 

1946; bu tarihi, nasıl bu kürsüden telâffuz 
ettiler. Hayret ve esefle dinledim. İçtimaî bir 
zümrenin tesisine... llh. diye ceza maddelerini 
artırıyorlar. Bunun ne demek olduğunu 5 sene 
Demokrat Parti saflarında mücadele etmiş olan 
arkadaşlar daha iyi bilirler. Benden daha iyi bi
lirler. Çünkü ben o şereften mahrum bulunuyor
dum. Bu mücadeleye beş sene iştirak etmedim. 
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Bu itibarla bunun mânasını siz benden daha iyi 
bilirsiniz. Binaenaleyh Demokrat Partiye benden 
sonra giren arkadaşım Feridun Fikri Bey bunu 
demokrasinin bir âbidesi olarak göstermek su
retiyle siyaset yapıyorlar. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
•— Ben asla siyaset yapmadım, hakikati ifade 
ettim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Siyasete siya
setle cevap verilir. Feridun Bey. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Siz tecavüzü âdeta bir siyaset haline getirdiniz 

BAŞKAN — Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (îstarf-

bul) —• Muhterem arkadaşlar; epeyce süren bir 
sinir mücadelesinin sonunda gerilmiş olan si
nirlerinizi biraz yatıştırmak ve gevşetmek için, 
lâtife tarzında birkaç cümle sarfetmeme müsa
adelerinizi rica ederim. 

Ben Feridun Fikri arkadaşımı müdafaa ede
cek vaziyette değilim. O, kendisini, hele Cezmi 
Türk'e karşı, ve temas ettiği mevzularda lâyı-
kiyle ve kifayetle müdafaa edebilecek vaziyet
tedir. Cezmi Türk, gençliğinden b aslıya rak, 
ben §Ö3rle söyledim, böyle söyledim diye eskiden 
beri fikir ve düşüncelerinde istikrar bulunma
dığını belirtmeye çalışmaktadır. Mukabele gör
me ihtimali olmadan konuşmak hakikaten çok 
kolaydır. Fakat kendisine sormak lâzımdır; 
1945 te, 1946 da, 1947 de, 1948 de, 1949 da ve 
1950 de neler söyledi ve bugün neler söylemek
tedir1? Falan tarihte şöyle söyledimdi diyor, 
ondan sonra bir serçe kuşu gibi,birden 5 - 10 se
ne atlayıveriyor. O, sizlerin demokratça duygu
larınızı istimrar etmek için onları harekete ge
tirmeye çalışıyor. Fakat bu arada nasıl bir te
zada düştüğünü bir anda farkedivererek der
hal 5 sene bu mücadelenin içinde bulunmadığı
nı itiraf etmek mecburiyetinde kalıyor. Bu 
mücadelenin içinde bizlerle beraber değil, ak
sine olarak karşı tarafta yer almıştı. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Demokrat Parti 
saflarında demek istedim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Adana'da bütün hışmiyle karşımıza 
dikilen kendisidir. Kanaatleri muhteremdir, fa
kat; fikir istiklâli ve hürriyeti vardır diyerek 
yersiz hücum ve iddialara geçerse, kendisine 
mukabele edecek arkadaşlar çıkarsa onların da 
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fikir hürriyetine ye karşısına hükümet, dikilirse 
müdafaa hakkına bağışlaması icabeder. Hani 
hükümetin tasarrufu bu Meclisin kapısında 
dururdu? " Bir kelimenin geri alınması, alınma
ması üzerinde bu kadar durmanın mânası ne 
olabilir? Fakat arkadaşlar; görüyorum ki,, bu
günkü bütün müzakereler ve Yüksek Meclisin 
hassasiyeti bu kelime üzerindedir. Böyle bir 
kelime bahis mevzuu olunca, fikrini nasıl bir 
ısrar ile müdafaa ettiğini gördünüz. Kendisi 
böyle ısrarla konuşurken, milletvekili ve mem
leket idaresinde mühim mesuliyet taşıyan Ad
nan Menderes'in mütalâa dermeyan etmesine, 
inandığı kanaati bu kürsüden söylemesine ta
hammül gösteremiyor. 

Ondan sonra arkadaşlarını, diyor ki; bu 
memlekette, 1945 te de iktidara karşı muhalefet 
mücadelesi açıldığı zaman, haricî tehlikeden 
bahsedilirdi; bu, iktidarın mûtat sözüdür, di
yor. Ve, böylece, kıyası maalfârik yapıyor. 
O gün mevcut olan iktidara karşı açılan müca-
deleyi, bugün için kıyas edebilir miyiz? (Asla 
sesleri). O gün yıllarca ve yıllarca teessüs et
miş ve bertaraf edileceği hakkında asla küçük 
bir ümit dahi beslenmesine imkân olmıyan ve 
hattâ gayrimümkün addedilen bir devre karşı 
Demokrat Partinin açmış olduğu mücadele var
dı. Şimdi de, sanki sizin heyetiniz, memlekette 
bir istibdat sistemi kurmak istiyor ve Cezmi 
Türk de ona karşı mücadele alınış gibi bir ör
nek vermek istiyor. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Teminatınıza te
şekkür ederim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, sözlerim şayet, 
müzakere edilmekte olan fıkranın hududunu aşı
yorsa, cereyan eden müzakerelerde geçen fikir
lere cevap vermek zaruretiyle olduğunu arzeder 
ve bundan dolayı beni mazur görmenizi rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, partimize mensup, bir 
sayın milletvekili, konuşmasında şu sözleri söy-
liyerek fikrini müdafaa etmeye kalkıyor. Diyor 
ki; «şayet biz maddedeki cebir kelimesini kaldı
racak olursak, adaleti içtimaiye prensibi güden 
partilerin teşekkülüne mâni oluruz. Veyahut da 
onları tenkil etmek salâhiyetini Hükümete ver
miş oluruz.» 

Adaleti içtimaiye prensibi, hakikaten seyyal 
bir mefhumdur. Ve iktisadi, içtimai mezhep ve 
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doktrinlere-göre çok değişir. İçtimai adalet pren
sipleri dediğimiz zaman, Avrupa'da, bir amele 
meselesi bir sosyal dava meydana çıkmaktadır. 
Halbuki içtimai adalet dediğimizde Türkiye 'de 
15 milyon türfc köylüsünün hayatını bir dereee 
daha terfih etmek meselesi karşıya çıkmaktadır. 
(lörüyoruz ki, içtimai adalet prensiplerinin an
lamı yer yer deşişebilir. Başka partiler içtimai 
adalet prensibini güdüyorlar da> mensubu bulun* 
duğumuz Demokrat Parti içtimai adaletsizlik 
prensibi mi tatbik ve takip etmektedir?" sokuyo
rum... Elbette ve elbette bizim dê  bu memleketin 
hayrı: ne ise, içtimai adalet prensipleri bugün, 
böyle bir memlekette ve bu şartlar altında nasıl 

telâkki edilmesi lâzımgeliyorsa; programımızın ona 
tekabül ettiğine dair bir kanaatimiz vardır. Bu
nu böyle anlayarak-hu partiye intisap etmiş in
sanları z. Bununla biz; içtimai adalet prensip
lerini; takip4 edeni partilere onun içinde yer vere
ceğimiz için, değil» sadece* en büyük prensipin, 
hürriyet prensipinin tatbika konulması ve mu
zaffer olması için bu münakaşaları yapmaktayız. 

Biz, zatî: hürriyeti rencide, etmek, onu örse^ 
lemek gibi bir hataya düşer miyiz gibi bir endişe 
ile, burada, (cebin) kelimesinin kalmasını istiyen 
arkadaşların da böyle bir hisle mütehassis ol
duğunu kabul etmek suretiyle, kendisine cevap 
vermekteyim. Bunu da.böyle kabul etmelerini 
rica ederim. 

Arkadaşlar bu memlekette eğer komünizm 
zaferyap olmamışsa, bu, Türk Milleti sayesin
de olmuştur. Büyük milletimiz"; bütün medihlere 
lâyıktır. Bu kasideler onun için bir haktır. Fa
kat, bunun da bir haddi, bir hududu vardır. 
Bu. medhiyelerin*, bu kasidelerin arkasında bir
takım* hakikatlari! gizlemeye çalışmak, üzerin
de • durmamızı» icabeden bir hâdise teşkil eder. 

Ancak; 21 milyon Türkmilleti içinde iki bin 
hattâ, 2Ö,Î bin! kişi; çıkabilir. Bunu, yoktur di
yecek olursak hakikati reddetmiş oluruz. Çün
kü', , birçok asıl milletlerin bünyeleri içinde bu 
zararlı unsurlar türemiş ; olabilir ve bunu bu 
müietlerrn;İDiir.'ayfbı olarak değil, tatbik ettik
leri; gaflet rejimindir. bir;' neticesi olarak telâkki 
etmek ieafoeder. (Soldan bravo sesleri). 

Niçkir 25 semedir? komünistler çoğ&lmadı, 
busnu da i ailedeyim ı: 

İstiklâl mahkemelerinin, Takriri Sükûn ka-
nunlarıniEn: ve* örfi idarelerin hâkim; olduğu bir, 
devirck©••? bir ikincil partinin, en liberal veya de-
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mokrat' bir: partinin dahi kurulmasının gayri-
mümküıı olduğu ve memleketin bir tek elin 
peırçesi içinde bulunduğu bir devinle komü
nizm değil başka şeyler- dahi intişar edemezdi. 
Çünkü komünizmin, zafer için beklediği zaman, 
demokratik hürriyetin tatbika konulduğu za
mandır; kullancaklaıı silâh, demokratik hürri
yetlerin kendilerine temin edeceği silâhlardır. 
Bunu bilmiyen gafil, bu memlekette kalmamış
tır, arkadaşlar. (Bravo sesleri alkışlar). 

Şimdi zatı meseleye gelelim : Cebir kelime
si kalsın mı, kalksın mı? . 

Arkadaşlarım; büyük vaveyla koparıp, 
hürriyet elden gidiyor, vatan elden gidiyor 
gibi bir velvele ile karşılaşmaktayız. 

Cebir kelimesi kalsa da. kalksa da ne va
tan, ne de hürriyet elden gider. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Velvele yok. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam

la) __ Arkadaşlar, sözlerimde bakaretâmiz bir-
tek. kelime dahi yoktur. Velvele, heyeti umu-
miyesidir. Bundan ricat edecek değilim; fi-
kii'leıimi, milimetre dahi inhiraf etmeden sönü
müm kadar müdafaaya devam edecek bir karek-
terde'olduğumu kendisi iyi bilir. (Alkışlar). 

Bu kelime, esasen, cari kanunda mevcut değil
dir. Sanki biz, yepyeni bir hüküm getirmişiz 
gibi, heyecane kapılmak doğru değildir arkadaş
lar. Bunun, zatımesele ile hiçbir alâkası olmadı
ğım . zaten biliyorsunuz. 

Şimdi arkadaşlarım; burjuva olmıyan cemi
yetler, falan. Bu sözler bir edebiyatın kokusunu 
verir. Malûm, burjuva cemiyeti diye biraz da 
istihfafla ve hattâ istihkarla konuşulur. Buna 
istinat ederek, o da var, bu da var gibi akademik 
hürriyet münakaşaları yapmak Samet Beyin de
diği gibi tatlıdır. Halil Özyörük arkadaşım, ob
jektif olarak hepsinin ortasında imiş gibi ko
nuştu. İktidar partisi olarak, Demokrat Parti 
olarak bizim de kendimize göre görüşlerimiz 
vardır. 

Mesai arkadaşım olması itibariyle yakından 
bildiğim Halil Özyörük arkadaşım fikirlerini bu
rada serdetti. Mütalâaları okadar objektifti, ki, 
bunu memleketin dışında bir objektivite anlayışı 
içinde gördüm. Yanılman bir noktaya işaret ede
yim: Cebir, komünistliğin unsuru aslisidir, diyor. 

ı Cebir, komünistliğin unsuru aslisi değildir. Ko
münist partisinin programları, yani istihsal alet
lerini, istihsali, hasılayı bütün serveti kollekti-
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vize etmek, mülkiyeti katiyen kaldırmak, ailede 
mm tatbik etmek, ötede bunu tatbik etmek. Bü
tün bildiğiniz şeylerdir. Bir komünist partisinin 
b ü t û s j ^ ^ a r i f t i mecelle haîlööe ihtiva ede* bir 
program ortaya konsan ve bu programda «cebir» 
kelimesi olmasın, «Cebir olmadığı için, o prog
ram fie sosyalist programdır, ne de liberal prog
ramdır, elbette ki, komünist programdır. Cebir, 
asıl değil metottur. Küçük ekalliyet halinde ça
lışarak, büyük ekseriyete tahakküm edecek bir 
komünizmin, zinde halde çalışması İâzlmgelir. Bi

naenaleyh, bir sınıfa karşı taarruz ve mücadele için, 
cebir ve zoru ancak bir metot olarak ele almıştır. 
farzedelim, Allah göstermesin, bu memleket 
bir komünizm istilâsına yahut bir komünizm 
darbesine mâruz kalsa; bunun arkasından mil
yonlarca ve milyonlarca mülk sahibinin elin
den, komünizm tatbikatı olarak mülklerinin 
alınması vaziyetinde tedbirler almak lâzım-
gelse, bütün mülk sahipleri, başa gelmiş insan
ların dediklerine kolayca inkıyad edecekler 
midir? Zaruri olarak, Hükümeti ele geçirdik
ten sonra emsaline rastlanmamış bir terör ve 
tedhişin hâkim olması bir zarurettir îşte cebir 
buradan geliyor. Tatbikatının bir neticesi ola
rak ortaya çıkıyir ve komünizmin bir mücadele 
metodu olarak kendisini gösteriyor. Şimdi biz 
bunu, komünizmin unsuru aslisidir, diye ko
münizmin ve komünistin teşhisini buna bağ
lıyacak olursak, komünisti teşhis gayrimüm-
şüphe yok ki, tecziyeyi gayrimümkün kılar. 
kün olur. Bunun gayrimümkün olması da, 

Bir taraftan hürriyeti imha etmek, hürriye
tini tammıyacağız, komünistlik memleketimizde 
kanun dışıdır, diyoruz. Bugünkü mevzuat ve 
telâkkilerimiz budur. Fakat «Cebren» kelime
sini mutlaka koyup komünistin teşhisini buna 
bağladığımız takdirde komünist propagandası
nı, hattâ komünist partisinin teşekkülünü ka-
nunileştirmiş olursunuz ki, bunca münakaşa ve 
müzakereden sonra bu yola gitmek, komünist
liği kanunileştirmek muhakkak ki çok acı bir 
tecelli olur. ' 

Muhterem arkadaşlar, bahis mevzuu tadilâ
tın komünistliği imhayı istihdaf ettiğine kim
senin tereddüdü olmadığına kaniim, Bir komü
nist programı, bir sosyalist programı ve ara
sındaki fark erbabınca malûmdur. Fakat, bun
lar için esaslı kanuni kıstaslar koymak lüzu
mu hâsıl olunca, fıkralar yazılmıştır. Yoksa, I 

L. 1951 O : 1 
I bu fıkralar, hürriyeti ifna için hazırlanmış de-
l ğildir. Eğer kendisi komünizm için daha esaslı 

bir4;arifk buluyorsa lütfen söylesin. Yok, bilmem 
hangi profesörün kemiyet, keyfiyet bakımından? 
şöyle demig, böyle demi l olması, B. M. Meclisi
ni ilzam edecek bir sebep olamaz. Bu Yüksek 
Meclisi teşkil eden 400 âza bunu bilmiyecek de 
dört tane profesör bu Meclisten daha iyi düşü-

ı necek... Bu kaabili müdafaa bir iddia olamaz. 
B. M. Meclisi, kanunları yaparken, bütün haki
katleri kendi menşurundan süzdükten ve kendi 

ı vicdanında taktir ettikten sonra bunu, kimse
nin ademiitaat gösteremiyeceği hükümler ve 
naslar halinde tedvin etmeye milletçe memur 
edilmiş bir yüksek heyettir. Meclis olarak sizin 
vicdanınızda tekevvün etmiş olan hakikatlar, 
falan zat şöyle dedi, falan zat böyle dedi diye 
değişmez. Bunun başka türlüsü vardır, başka 
türlüsünün başka türlüsü de vardır. (Soldan 
bravo sesleri alkışlar) Burada toplanan arka
daşları millet, memleket hakikatlariyle mezcet-
tiği şeyleri hüküm halinde birleştirip ortaya 
koyabilecek vasıfta insanlar olarak gönder
miştir. Kemiyet ve keyfiyetten bahsetmek, siz 
400 kişisiniz biz 3 kişiyiz, falan zatın ehliyeti 
ilmiyesi vardır, sizin ehliyeti ilmiyeniz yoktur 
demek doğru değildir. Neye, doğru yoldan gel
miyorlar? 

Arkadaşlar, durulacak bir nokta daha var. 
Vaktinizi çok suiistimal ettim, affmızı rica ede
rim, hakikaten bahis çok uzadı. (Devam sesleri) 

Arkadaşlar; komünistlikle mücadele bahis 
mevzuu olunca derhal faşist lâfı karşınıza geti
riliyor, onun, bir alıp takılması kalıyor, o da, 
nezakete mugayir olduğundan yapılmıyor. Dik
kat etmek lâzımdır; muhterem -arkadaşlar, Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden, bu memleketi 
faşistlik tehdidi altındadır gibi göstermek, nâ-
beca ve çok insafsız bir harekettir. 14 Mayıs 
inkılâbına, hattâ ondan evvel geçen asırlık mü
cadelelere kıymasınlar! 

Bugün bir doktrin olm-aktan çoktan çıkmış 
ve dış kuvvetlerin öncülüğünü yapan, beşinci 
kolu olan, casusu olan ve memlekete zarardan 
başka hiç faydası olmıyan bir hareketi ve o 
hareketin saliklerini tenkil etmek için tedbir
ler düşünürken bizlere faşistlik, hürriyeti imha 
niyetleri atfetmek asla iyi niyetle telif edilecek 
bir hareket olamaz. 

Biliyorsunuz muhterem arkadaşlarım, hü-
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küstee# ilki; kurduğumuz gün komünistlikle mü
cadele etmek için, bugüne kadar yapılan mü
cadele kifâyetli "olmamıştır, bunu kuvvetlendi
receğiz, dedik ve sizler de tasvip buyurdunuz. 
Yolumuz yanlış olsaydı şüphesiz ki tasvip et^ 
mezdiniz. O gün<haförl^orum, bir tek kişi iti
raza «tmiışti. 

Biz komünistlik için mevzuatımızın nakâfi 
olduğunu, daha tesirli mücadele yapmak için 
hükümler getirmek, kıstaslar koymak, cezaları 
teşdit etmek lâzımgeldiğini söylemiştik. Haki
katen; bunu yaptığımız takdirde, bu sahte kah
ramanlar/ bu kötü niyetli insanlar, yarasalar 
gifei kendilerini karanlıklarda gizlemek mev
kiinde olan insanlar, ortada görünmiyecekler-
dir. 

Muhterem arkadaşlar, inkılâpları korumak 
hakfeındaki kanun konuşulurken, hürriyetlerin 
tahdide uğrıyacağı hususunda bâzı arkadaşlar 
heyecan göstermiş ve endişe izhar etmişlerdi. 
O zaman endişelerinin yerinde olmadığını söy
lemiştim. Şu anda bir küçük muhasebe yapa
cakolursak,Y kabul ettiğimiz o kanundan hiç
bir vatandaşın zarar görmediği ve incinmediği 
meydanda olan bir hakikattir. Fakat,, şu da bir 
vakıadır-ki- Ticaninin çekici durdu veyahut da 
memleketteki içtimai nizamı karıştırmaya ve 
yoketmeye kastetmiş olan insanların cesareti 
kırıldı. Kabul ettiğiniz bir hüküm, bu zararlı 
unsurları memlekette yokettirmiştir. Bugün 
gösterdiğimiz hassasiyet yerindedir. Fakat bun-
IhtmM--tenkilinde hükümet mutlaka müşkülâta 
uğâfsm, bocalasın ve memleketin hayrına olan 
kararların alınmasında türlü zorluklar ve tered
dütler hâsıl olsun diye bir arzu ve temayül 
yoksa, bir müddet sonra bu kanundan da, o za
man ka'bul ettiğiniz kanun gibi, ancak hayırlı 
neticeler görülmek suretiyle bugünkü endişele
rin yersin olduğu itiraf ve kabul edilecektir. 
Bu bakımdan kendileri müsterih olsunlar. Ha
ni, 3 - 4 ay evvelki, hürriyet elden gidiyor, di
ye-vâki heyecan ve endişeler? Bu-kanun ida
renin değil, hükümetin eline verilecektir. Ad
liye hükümetin değil, Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu salâhiyeti hükümetin eline veriyorsu
nuz, diyenler utansınlar! Yok, bu hakikati bili
yorlar da gene ifadeden çekinmiyorlarsa, cüret
lerini yüzlerine vurmak isteriz, Hükümet, Bü
yük Millet Meclisinin icra kuvveti, ada
let ise kâza kuvvetidir. Yüksek Meclis, ic-
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rayı hükümete, kazayı da adliyeye, müstakil 
adalet teşkilâtına gördürür. Kâza doğrudan doğ
ruya size bağlıdır ve onların murakabesi Büyük 
Millet Meclisine aittir. • "İ{U: $»;,>^ •** 

Sözlerim bundan'ibarettir arkadaşlar. (Sol
dan alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Kemal özçoban.. (Kâfi kâfi 
sesleri). (Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir verildi sesleri). 

Müzakerenin kifayeti hakkındaki takrir 
yeni geldi, arkadaşımız konuşsun, ondan sonra 
takriri okuruz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; 141 nci maddenin " birinci, 
fıkrasındaki cebir kelimesinin ilgası veya tayyı 
talebi hususunda leh ve aleyhte konuşanları 
büyük bir sabırla ve tahammülle dinlediniz. 

Bir cebir unsuru hakkında bu kadar tihiz-
likle saatlerce ve günlerce duran Meclisimizin 
bu asîl hareketi belki de siyasi tarihimizde ilk 
defa sizlere nasip olmuştur. 

Birinci fıkradaki cebir unsurunun kalkma^ 
siyle (bâzı arkadaşların fikirlerine göre) me
ğer ne kadar vahim neticeler husule gelirmiş! 
(Hürriyete münafiymiş, suiistimale müsaitmiş, 
demokrasimizin inkişafına mâniymiş ve nihayet 
partilerinr çalışıp gelişmelerini baltalar, onları 
baskı altında tutar ve iktidarı devirmek hare
ketlerini önlermiş.) 

Hayır arkadaşlar, bunlar asla varit olamaz. 
Biz ne istiyoruz : Komünizmin memlekette ya
yılıp inkişafını temine matuf bir cemiyet ku
rulmasına mâni olacak tedbirleri almak değil 
midir? 

Bunun ne hürriyetleri tahdit ile ilgisi var
dır, ne partilerimizin çalışmalariyle alâkadar
dır, ve ne de vatandaşlara baskı vasıtası ola
caktır. 

Necip Bilge, bu o kadar tehlikelidir ki ik
tidara geçmiş bir partinin muhalifi partiler onu 
iktidardan uzaklaştırmaya matuf hareketleri 
bu maddeye girebilir diye kendisinden umulmı-
yan bir fikir ileri sürdü. 

Acaba hangi partinin hareketi veya hangi 
hürriyetini kullanan vatandaşın durumu teh
likeye girmiştir? Partilerin gayeleri tüzükle-
riyle muayyendir. Elindeki tüzük ve program
dan uzaklaşan ve bu yola sapan parti mensup
ları da elbette suç işlemiş olurlar. Geçen otu-
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rumda birçok hatipler ve bu meyanda muhte- j 
lif partiler mümessilleri ve hattâ bağımsızlar 
da konuştular. 

Cebir unsurunun kaldırılması fikri karşı
sında daha mâkul ve mukni, sebep ve illetlere 
müstenit, müdellel iddialar karşısında olsay
dık ben §u anda o arkadaşların fikirlerine ka
tılmakta asla geri kalmazdım. Fakat ne çare 
kî tezimizin antitezi zayıftır, ihtimalât üzerine 
bina kurmak kabîlindendir. 

Millet Partisi sözcüsü -arkadaşımız Osman 
Bölükbaşı, kanunların istikbale muzaf olaca
ğını, Halk Partisi sözcüsü sayın Faik Ahmed 

"Barutçu ise (Biz Menderes'in muhalefette iken 
söylediği - kanuni teminatı - istiyoruz, şahısla
rın teminatı kâfi değildir) buyurdular. 

Filhakika kanunlar maziden alman ilham 
ve tecrübelerle halin ihtiyaçlarını gidermek ve 
istikbali düzenlemek için çıkarılır. Vatandaş
lar ve bilhassa muhalefet daima kanuni temi
nat talebederler. Zira faaliyet, mücadele ve in
kişafları için en lüzumlu garanti budur. 

Fakat arkadaşlar; bir kanun ne kadar iyi 
tedvin edilirse edilsin, ihtiyaçları ne kadar iyi 
karşılıyacak mahiyette olursa olsun idare ve 
tatbik eden eller iyi olmadığı ve iyi niyetten 
uzak olduğu takdirde kanun vâzılarınm um
dukları netice hâsıl olamaz. 

Sayın arkadaşlar, güzel bir hatip olan Baş
bakanımızın konuşmasından sonra bana söz 
düşmesi bir talihsizliktir. Fakat ben cevap 
vermek zaruretinde kaldığım bâzı noktaları ar-
zetmek için geçen celsede söz almıştım, bira/ 
müsamahakâr olmanızı rica ederim. 

Meselâ: 1946 da tatbik edilen Seçim Kanu
nu fena değildi. Fakat iyi tatbik edilmediği 
içindir ki değişmeye mahkûm oldu. 

Şu halde kanunların teminatı kadar tatbik 
eden icra organlarının da iyi niyetli olmaları 
şarttır. 

BAŞKAN — Kemal Bey mevzua gelmenizi 
rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Geliyo
rum efendim. 

Bu arkadaşlarımız asla endişeye düşmesin
ler. Artık bu memlekette katı adım atılmıştır. 
Parolamız iki adım ileri bir adım geri değildir. 
Atatürk 'ün parolasıdır. Yani ileri, daima ileri. 

Bu memlekette kanunları kötfüye kullana- i 
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cak bir kimse artık icra mevkiinde bulunamaz. 
Hak ye hürriyetlerimizi çiğneyemez. Aksi hal
de sizinle birlikte biz de onlarla mücadeleye 
hazır ja* - ^ . , - . - • —-«**?£ 

Şu hale göre endişe etmeden millî birlik 
halinde kötülüğüne inandığımız komünizmin 
yurt içinde yayılmaması tedbirlerini alacağız. 

Cebir unsuru kalkarsa ne olur? 
Bir şey olmaz arkadaşlar. Cebir kelimesi 

bundan evvelki maddede yoktur. Bu sefer İLÜ-
kümetin nereden aklına geldiyse bir cebir ke
limesinin eklendiği tasarı ile karşılaştık. Cebir 
kelimesi Ceza Kanunumuzun birçok maddeleri
ne girmiş bir tâbirdir; bir unsurdur. Cebir 
Ceza Kanunumuzun diline göre şiddet ifade 
eder, cebir failin maksadına süratle ulaşmasını 
temin eden bir vasıtadır. Şu hale göre bu yo
la giden kimselerin fiillerinde şenaat vardır. 
Bu sebepledir kij kanunumuz cebri hedefin 
kolaylıkla husulünü temin eden bir vasıta te
lâkki etmiş ve teşdit sebebi olarak kabul eyle
miştir. Ceza Kanunumuzun cebir unsurunu şid
det sebebi olarak kabul etmesi prensibine bir
çok misaller verebiliriz. Türk Ceza Kanununun 
209 ncu maddesi irtikâptır. 210 ncu maddesi 
de irtikâptır. Birincisi icbar, ikincisi ise ikna 
unsuruna dayanır. Yani 210 ncu maddede me
muriyetine ait vazifeyi suiistimal suretiyle bi-
gayrihakkin para itasına ve sair menfaatler 
temin veya vaadine bir kimseyi ikna ederse 
cezası bir seneden üç seneye kadar hapistir. 
Yirminci madde de ikna değil de icbar ederse 
üç yıldan beş yıla kadar hapistir. Keza 414 ncu 
madde de 14 yaşını bitirmiyen çocuğun ırzına 
tasallutu üç yıldan on yıla kadar ağır hapisle 
tecziye eden Ceza Kanunumuz burada mahke
memizin karariyle mânevi cebrin vücudunu var 
farzeder. Fakat ikinci fıkrası bu fiilin cebir 
ve şiddet istimali suretiyle vukuunu bu takdir
de yedi yıldan on beş yıla kadar ağır hapis ce
zası vererek teşdit eder. Yani cürmü maddi 
mânevi cebirden de daha ağır bulur. Yine 430 
ncu maddenin ikinci fıkrası reşit olmıyan bir 
kimsenin cebrü şiddet bulunmaksızın kaçırıl
masını üç yıl ile tecziye suretiyle cebir unsuru
nu. şiddet telâkki etmiştir. Yine 491 nci ve 492 
nci maddesinde ve mütaakıp maddeler hırsiz* 
lığa mütedairdir. Bu maddelerde muhteBf tef
riklere göre ceza vardır. Fakat 493 neü m«.<Mc 
duvar ve kilit gibi muhkem şeytesri tolianmayı 
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şiddet telâkki etmiş; ağırlaştırmıştır. Fakat ı 
bir kimsenin huzurunda cebir istimali suretiy
le malını çalmayı şiddet sebebi saymıştır. 

Yine 913 üncü madde hakkı olmıyan yer
lere tecavüzü meneder. Bir aydan iki yıla 
kadar hapis cezası verir. Fakat 514 ncü madde 
bu tecavüzün şahıslara karşı cebir ve şiddet 
istimali suretiyle vukuunu teşdit sebebi telâk
ki eder. Ve bir seneden beş seneye kadar ha
pisle tecziye eder. Velhâsıl sayın arkadaşla
rım, cebir unsurunu teşdit sebebi telâkki eden 
ve cezayı artıran kanunumuzun bu prensi
bi her hangi bir maddeyi vaz'ederken unutma
mak lâzım gelir. 

Buraya kadar olan mâruzâtımı 141 nci mad
denin tertibinde de nazarı itibare almamız 
şarttır. Şimdi cebir unsuru kalkarsa ne olur? 
Filhakika sayın Halil Özyörük'ün beyanla
rına göre komünizmin sarih bir tarifi yoktur. 
Zira zamanla değişmektedir. Eğer ikinci en
ternasyonal zamanında onun tarifini kanunu
muza alsaydık, şimdi üçüncü enternasyonalda 
tarif büsbütün değiştiği için kanundaki tari
fi de değiştirmek gibi bir halle karşılaşacaktık, 
dediler. 

Ben sayın Halil Özyörük'ün bir an için ta
rihleri karıştırdığına kaniim. Zira Türk Ce
za Kanunu kabul edildiği tarihte (ki 1926 yılı
dır) üçüncü enternasyonal statüsü mevcuttu. 
(Zira 1920 de ) toplanmıştır. 

Ben sayın Halil Özyörük 'ün üçüncü enter
nasyonalde komünizmin tarifinde cebir unsu
runun bizatihi mevcut olduğunu buyurdular. 
Fakat yazıdan aldığım metin doğru ise üçüncü 
enternasyonalin birinci maddesinde biz bu un
suru görmemekteyiz. 3 üncü enternasyonal 
kongresinin 1920 yılında aldığı ve karara bağ
ladığı tüzüğün birinci maddesi: 

«İşçiler milletlerarası derneği olan komü
nist enternasyonali muhtlif memleketlerdeki 
komünist partilerinin cihanşümul bir tek ko
münist partisi halinde teşekkülüdür. Prole
teryanm dünyaşümul bir tek komünist par
tisi halinde teşekkülüdür. Proleteryanm dün
yaşümul ihtilâlinin yol göstericisi ve teşkilât
çısı, .komünist şampiyonu olan komünist en- | 
ternasyonali işçi sınıfının ve büyük fakir köy
lü kitlesinin ekseriyet kazanması, komünistli
ğin prensipleri ve hedefleri proleteryanm 
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dünyayı kapılıyacak diktatörlüğünün kurul
ması Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin ci
hanşümul federasyonu, sınıflarının,; .tamamen 
ilgası ve komünist cemiyetinin (.birinci mer
halesi olan sosyalizmin gerçekleşmesi için 
mücadele etmektedir» şeklindedir. 

Burada cebir unsurunu görememekteyiz. 
Sayın Özyörük her halde mücadele kelime
sinden bu unsuru sezmiş olacaklardır. Filha
kika mücadele cebir unsurunu da ihtiva ede
bilir. Fakat bu, mutlak değildir onun içindir 
ki bilhassa tam medenî olmıyan muhitlerde 
komünistliğin tersi bir veçhile icrayı faaliyet 
eder. Bâzı arkadaşların buradaki mütalâala
rı ve bâzı hukuk profesörlerini gazetelerdeki 
yazılarına göre eğer cebir unsuru kaldırılırsa 
sosyalistlerin faaliyetleri sektedar olacaktır. 
Endişesini izhar etmeleri de kanaatimce mü
balâğalıdır. Zira sosyalist partilerle A komü
nistler hiçbir zaman bir değildir.) Birleştik
leri noktalar da yol denecek kadar ehemmiyetsiz
dir. İşçi Partisinin programını misal aldılar. 
Biz de ondan misal verelim : 

İngiliz îşçi Partisi Programının dördüncü 
maddesinde : El ve kafa işçilerine emeklerinin 
tam semeresini sağlamak ve istihsal, tevzi ve mü
badele vasıtalarının müşterek mülkiyeti esasları 
üzerinde hakkaniyete en uygun ve mümkün tev
zii yapmak ve her faaliyet sahasının ve hizmetin 
halk tarafından idare ve murakabesi mümkün 
olan en iyi şekilde sağlamak hükümleri vardır. 
Şimdi yukarda okuduğum Üçüncü Enternasyonal 
Statüsü ile bir sosyalist partisinin programı ara
sındaki farkı lütfen mukayese buyurunuz. Birin
cisinde demokrasiden eser yoktur. Bilâkis açıkça 
bir diktatörlük yaratarak bir sınıfı diğerlerine 
faik kılmaktır. İkincisinde ise işçiyi ele almış, 
onun emeği mukabilinde hakkaniyete uygun se
meresini sağlamayı hedef tutmuştur. 

Yine Sosyalist Partisi halkın her faaliyet sa
hasında ve bilhassa her türlü hizmetlerin halk 
tarafından murakabesini şart koşuyor. Birincisin
de işçilerin hukuku aranmaktadır. Bu bugün bir
çok partilerimizin programında da vardır. Yük
sek Meclisinizin işçilerin hukukunu ariyan bir 
çok kanunları misaldir. Ve yine belki de yakın 
bir zamanda işçilere grev hakkı verilmesi de bu 
tedbirler cümlesindendir. Verilmek ihtimali var
dır. Şu halde komünizmle sosyalizm arasında na
zariyatta olan cüz'i noktalardaki benzerlik bu-
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gün tatbikatta tamamen yekdiğerinin zıddı ma
hiyet arzetmektedir. 
•>- Murakaberbahsîne gelince : İşçi Partisinin 

muraKabe hususundaki şiddetli arzusunu biz de 
ve muhalif partilerimiz de aramıyor muyuz?. Bu 
demokrasinin bir icabı değil midir?. Velhasıl ko
münist enternasyonali sınıfları yokedip bir sını
fı başa getirmek amacın] güdüyor. Sosyalistlerde 
bu yoktur. İşte İngiltere'deki misali; İşçi Partisi 
5 yıl iktidarda kaldı. Fakat birkaç müessesenin 
devletleştirilmesinden maada içtimai sınıflar ara
sında asla bir değişiklik yapmadı. Hattâ o kadar 
ki; yüzlerce yıllardan beri sürüp gelen ananelere, 
programına aykîrı müesseselere bile el sürmedi. 

Sayın arkadaşlar; tezimi hulasaten 3 nokta 
üzerinde teksif etmek istiyorum : Cebir unsuru 
kalkmalıdır; zira : 

1. Bundan evvelki metinde cebir unsuru yok
tu, fakat memleket dâhilinde sosyalist adı altında 
parti kurulmasına mâni olmadı. 

2. Komünistlik umdelerini yaymak, ihya et
mek ve muvaffak olmak için cemiyet kuranlar, 
gayelerine ulaşmak için cebir ve şiddet kullanmı-
yabilirler. Telkin ve ikna tarikleriyle hareketi 
şiar edinebilirler. Bu takdirde tecziye etmiyecek 
miyiz?. 

3. 141 nci maddenin ilk fıkrasındaki cemi
yetlerden murat, gizli cemiyetlerdir. Zira tüzük 
ve programı bu maddeye aykırı olanlar resmen 
bir cemiyet kuramazlar. Sosyalist partiler açıkça 
ve resmî müsaadeye dayanarak cemiyet kurabi-

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Müzakerenin kifayetine dair önergeler var, 

onları okutacağım, 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesinin 

birinci bendi üzerinde kâfi derecede konuşuldu. 
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leceklerine göre tüzük ve programları dahilinde 
vâki çalışmaları suç olamaz. Fakat tüzük ve prog
ramına aykırı amaç güden meselâ : Dini siya
sete alet eden, yahut komünizm umdelerini gizli 
olarak yapan» partiler elbette suç işlemiş olurlar, 

4. Kanunumuz cebir unsurunu cezanın teş
didini mucip bir sebep telâkki ettiğine göre ilk 
fıkraya girmemesi ve «bir sosyal sınıfı yoketme= 
ye matuf fiil ve hareketler cebir esasına müste
nit olursa» ceza artırılır, diye ayrı bir hüküm ilâ
vesi lâzımdır. 

Velhasıl arzettiğim sebeplerle cebir unsuru
nun kaldırılmasiyle hiçbir vahim netice husule 
gelmez. Aksine olarak geçen sefer sorumda ce
vabını bir türlü alamadığım, görüşüne muhalif 
hareket ettiğimiz için politikacı hukukçular 
diye sınıf takan dört yol ağzında hangi yola gi
deceğini şaşıran, bir yolcu edasiyle konuşan Cez-
mi Türk 'ün sözlerine rağmen ikna yoliyle bir 
sınıf yok etmeyi hedef tutan, gizli partileri tec
ziye etmiyecek miyiz, sualini tekrarlıyorum. 
Cevabını yine ben arzediyorum: Mahiyeti ko
münizm olan bütün faaliyetleri tecziye edeceğim. 
Cebren değil de, telkin ve ikna yoliyle amacımı 
vâsıl olmak için cemiyet kuranları da cezalan
dıracağız. Ama şu vereceğim önerge ile cebren 
hareketi tasmim edenleri idam edeceğiz. 

BAŞKAN — On dakika sonra toplanmak 
üzere Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

Yüksek Meclisin bu hususta tenevvür ettiğine 
kaâni olduğumuzdan müzakerenin kifayetine ve 
cebir unsurunun maddeden çıkarılmasına karar 
verilmesini saygılarımla arzederim. 

Antalya Milletvekili 
İbrahim Subaşı 

1 ^ 1 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 18,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay. 

KÂTİPLER : Füruzata Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad). 
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Yüksek Başkanlığa 

Biriiıci fıkra üzerinde Meclis tenevvür etmiş
tir. Müzakerenin kifayetiyle, (CefcSr) unsuru
nun fıkradan çıkarılmasının:''oya kolîmfâsını ar-
zederim. "5! 

Tunceli 
Hasan Remzi Kulu 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Vaziyet tavazzuh etmiş

tir. Fıkranın oya vaz'mı arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Dr. Ethem Vassaf Akan Enver Karan 

Giresun Milletvekili 
Ali Naci Duyduk 

BAŞKAN —• Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüsane) 

— Efendim, bu kifayet takririnin aleyhinde bu
lunacağım. Bendeniz şahsan bu gibi takrirlerin 
anprensip aleyhindeyim. Sebep... (Fıkralar hak
kında konuş sesleri). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere üzerinde 
konuşacaksınız. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
— Bu takrir aleyhinde konuşacağım. (Sebep ses
leri). Sebebini söyliyeeeğim. Şimdi buraya gelen 
Ceza Kanununun harman maddelerinden komü
nizme ait kısımları yağdan kıl çıkarır gibi çı
kardık ve örtümüze koyduk. Bu iki maddenin bel 
kemiği yar ki o da bugün mevzuubahis birinci 
fıkradjr. Bunu hallettikten sonra mesele kalmı
yor, ne acele ediyoruz. (Yeter sesleri). Bunun 
üzerinde söz alan arkadaşlar var. Bırakın bun
lar da konuşsun efendim. Fazla mal göz çıkar
madığı gibi fazla fikir de yine kârdır. Bu iti
barla kifayetin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi kabul eden
ler... 

RIFAT ALABAY (Konya). — Müsaado bu
yurun efendima, krıştı. Ben birinci fıkra hak
kında konuşacaktım. 

* BAŞKAN — Müzakere ettiğimiz 141 nci 
maddenin birinci bendidir ve kifayet teklifi de 
bunun hakkındadır. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Hayır efen
dim; müzakere edilen husus cebir unsurudur, bi
rinci fıkranın diğer kısımları değildir. 

BAŞKAN — Takrirler okundu, gayet sarih
tir. Müzakere 141 nci maddenin birinci bendi üze-

L, 1951 Ö : â 
rindedir ve arkadaşlar da tekliflerinde bunun 
hakkındaki müzakerenin kifayetini bildiriyorlar. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler... 

NEClP BîMt{(Niğde) — M s a E ^ ederse
niz mesele izah edilsin. (Usul hakkında söz isti
yoruz sesleri). Rica ediyorum, önergeyi kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. (Gürültüler) 

Efendim; biliyorsunuz ki bir kaç celsedir 
141 nci maddenin ilk bendini müzakere ediyo
ruz. önergeler müzakerenin kifayeti hakkında
dır. Kifayeti müzakere teklifinde cebir unsuçu 
tâbiri filân mevzuubahis değildir; doğrudan 
doğruya müzakerenin kâfi görülmesi hakkında
dır. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Efendim; 
usul hakkında söz istiyorum. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahişar) 
—v Rey esnasında söz vermek doğru değildir. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Şimdiye ka
dar müzakere mevzuumuz, maddeye cebir un
surunun ilâve edilip edilmemesi keyfiyeti idi. 
Daha fıkrada aydınlatılması icabeden birçok 
hususlar vardır. 

Sonra; bir sınıfı kısmen kaldırmak, yoket-
mek diyor. Bir sınıfı kısmen kaldırmak ne de
mektir, sonra nizamlar ne gibi nizamlardır. 
Bu nizamları yoketmek mi diyelim, devirmek-
mi diyelim. Onun için daha kelimeler üzerinde 
konuşacağız. Şimdiye kadar cebir kelimesi üze
rinde müzakere ve münakaşalar cereyan etmiş
tir. Müzakere kâfi değildir. Diğer hususlar hak
kında müzakereye devam etmemiz lâzımdır. 

(Antalya Milletvekili İbrahim Subaşı'mn 
önergesi tekrar okundu). 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Efendim, müzakerenin kifayeti hemen reye ko
nulacak meselelerdendir. Binaenaleyh ya ka
bul edilir yahut edilmez. Ama cebir unsuru bu 
maddeden çıksın teklifi, bir tadil teklifidir. 
Ve tâdil usulüne göre muamele görür. Yani ko
misyon ya kabul eder yahut kendisine havale
sini ister. Hususiyle, bu «cebir» kelimesinin kal
dırılması yolundaki tadil teklifi olduğu gibi 
başka türlü tadil teklifleri de takdim olunmuş
tur,. meselâ penim de bir tadil teklifim vardır. 
Hepsi konuşulacaktır. Ondan sonra bu tadil 
teklifleri ya komisyon sözcüsü tarafından isten
mek suretiyle yahut Yüksek Heyetinizin kara-
riyle teklifler, komisyona gidecektir. Bu ikisini 
birbirine karıştırmak ^ doğru değildir. Kifayeti 
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müzakereyi; ancak cebir kelimesi üzerinde ka
bul- edip komisyona gitmesin demek doğru de
ğildir, Bu bir tt;adil teklifidir,. Çünkü müzakere
leri^, deyimi ^ k k ı n d a usul budur. Eğer müza
kerenin kifayeti teklifi varsa onun leh veya 
aleyhinde iki zat konuşur, komisyon izah eder, 
ondan sonra teklif oya konur. Halbuki tadil 
teklifi hakkında bu yola gidilmez. Tadil teklifi 
ya müzakere edilip reye arzedilir veya komis
yon alır tetkik eder, almak istemezse Yüksek 
Heyetiniz nazara. alıp komisyona havale eder. 
Bu »iki' şekli mezcetmek doğru olmaz. Bunun 
için şimdilik yalnız kifayeti tazammun eden 
teklifin oya konulması lâzımdır, (öyle yapıyo
ruz -sesleri) 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir. Aksi, 
reye konmadığı için tekrar reye arzediyorum. 
Müzakerenin kifayetini ka-bjji edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler.".. Ekseriyetle bi
rinci fıkra üzerindeki müzakerenin kifayeti ka
bul edilmiştir. 

Şimdi tâdil önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
141? nci maddenin birinci fıkrasındaki «cebir 

yoliyle» ve «cebren» kelimelerinin kaldırılması
nı ve iktisadi ve sosyal kelimelerinden sonra 
«temel» kelimesinin ilâvesini teklif ederiz. 

Bolu Milletvekili Konya Milletvekili 
Mahmut Grüçbilmez Rifat Akabay 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle 141 nci madde

nin (memleket içinde) kaydının, maddenin ba
şına alınmasını ve (kurmaya tevessül) yerine 
(kuran) tâbidiyle değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kâmil Boran 

Yüksek Başkanlığa 
141 nci maddenin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde kabul edilmesini teklif ederiz. 
1. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar 

üzerinde^ tahakkümünü tesis etmeye veya bir 
sosyal sınıfı ortadan kaldırmaya veya memle
ket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel ni
zamları devirmeye matuf... 

Bingöl Niğde 
F. F . Düşünsel Halil Nuri Yurdakul 
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Yüksek Başkanlığa 

Üzerinde görüşmeler yapılmakta olan 141 
nci maddenin birinci fıkrası yerine; 

«Memleketi komünist J d a r e altına koymak 
yahut mâhiyeti icabı olarak cebir ve şiddet vâ
sıtalarına başvurmanın caiz görülmesi bakı
mından komünistliğe benziyen diğer bir ihtilalci 
hedefe varmak için gizli bir teşekkül yahut asıl 
maksadı maskeliy en başka bir isim ve şekil altında 

cemiyet kuran veya idare edenler müebbet ağır fia-
pisle ve bunlardan hakiki baş rolün sahibi olan
lar ölümle cezalandırılırlar. O gibi gizli teşekkül 
veya açık cemiyetlerin asıl maksadı bilen üyeleri 
hakkında iki seneden beş seneye ve bunların 
toplantılarına maksadı bilerek devam edenler 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis fe
zası hükmolunur. Suçlulardan doğru ve adalete 
faydalı bir ihbarda bulunan olursa cezasız bıra
kılır.» denilmesini teklif ederim. 

îstanbu] 
F . H. Demirelli 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
141. maddenin 1. fıkrasına aşağıdaki tâbirin 

eklenmesini teklif ederim. 
« . . . . kimse idam edilir» 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

(Antalya Milletvekili İbrahim Subaşı'mn öner
gesi üçüncü defa okundu) 

(Tunceli Milletvekili Hasan Remzi Kulu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

Yüksek Başkanlığa 
141 nci maddenin birinci fıkrasının aşağidar 

ki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Fıkra : Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sı

nıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya 
bir sosyal sınıfı kısmen veya tamamen ortadan 
kaldırmaya veya memleket içinde müesses ik
tisadi veya sosyal nizamları yoketmeye matuf 
cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa 
olsun kurmaya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden yahut bu hususlarda yol göste
ren kimse (ki bu kimseye bugünkü namda ko
münist denir) 10 yıldan yirmi yıla kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır ve bunların kur
duğu cemiyetlerin veya partilerin reislerine de 
ölüm cezası verilir. 

(Mmüşane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 
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Aydın Balıkesir Yozgâd! 

E. Menderes M. Erkûyuiricıi Y; Kârsîioğlu1 

Çanakkale ZprigUİdâk Mârdıö 
K: Akmanİar t. R. îhceaİemdâroğîü 0. Öztürk 

Ankara Öenizlî Bolu 
O. Ş. Çiçekdağ F. Karabudak Z\ Dârdşman 

Ankara Bolu Benizli 
Uı Eren M- Dayıoğlu F. Başaran 
Bitİis Denizli Kars 

S. İriari E. Şahin L. Aküzüm , 
Denizli Niğde1 Zonguldak 

& Tâvasliöğlü F. Köşkeroğîü H. Balık 
Balıkesir Giresun Urfa 

M. Tuncay A. Tüfekcioğlu R. K. Timuröğhi 
Afyon K. Kocaeli Samstm 

& Yiğitoflu M. Kavalcıoğlu Ş. Uluçay 
Sivas Mardin Kastamonu 

N. Ağaeıkoğlü A. Sayâf & Kerimzade 
Bize Sivas Amasya 

İ. Akçâl H. Yüksel t. Olgaç 
Kastamonu Zonguldak Zonguldak 
R. Taşkın C. Kıpçak F . Açiksöz 
Ankara Zonguldak Muş; 

S. Âdil A, Boyacıgillei- F. Kılıçlar 
Ahkâfa Manisa Trabzon 
F. Seyhun N. Korez T. Koral 
Çanakkale Mardin Kars 

N. tyriboz A. Uras A, Çetin 
Konya Hatay Çorum 

M. Obuz A. Çilli A. Başıbüyük 
Urfa Antalya 

F. Ay alp Okunamadı 
Urfa Urfa 

O. öncel Ö. Cevheri 

İ : 9 26.11 
T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Kâtına 

Türk Ceza Kanununun İ4İ nci maddesinin 
iadiİd Hususunda, takdim' olunan kanun tasarısı
nın gerekçesindeki aynı esbaba dayanarak Ada
let Encümenince kabul edilen 141 nci maddenin 
son şeklinin birinci fıkrasına ilişik fıkranın ilâ
vesini ; ırz ve teklif ediyoruz, 

(öü iiiİİÖri işİiyenler (merkep icra) ve vilâyet 
başkan, sekreter; tâkviyeci, irtibâtçi iseler veya j 
bu fiiller seferberlik veya hârb hâlinde işlenirse 
ölüm «Sezası verilir.) 

Tekirdağ İstanbul Afyon K; 

§. Möcân M. Sârol B. Öyhâgahİı 
Öümüşane Zonguldak Balıkesir 
Ö; Bâybtoa R, Sivişöğlü S. Yırcâlı 

Ahkârâ Kırklareli Tekirdağ 
Ai Tokuş F, Filiz % Eratâman I 

§a)nsıin &ivas Çanakkale 
M. özkefeli Ö. Tâiıef 8. Endik 

Kırşehir Balıkesir İsparta 
R; özdeş; A. Kocabıyıkoğlu 1 Aksu 

Bolu İsparta Balıkesir 
F. Beleri fe. Üemirâlâyk A. F ; İşeri 
İstanbul Samsun Kayseri. | 

S. F. Keçeci 
Kayseri 

t. Kirazöğİu 
Sâmsıiri 

^. Kesini, 
Afyon K. 
S. İtermah 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Konya 

Z. Ebüzziya 
Bolu 

M, Dayıoğlu 
Çanakkale 

B. Enüstün 
Kayseri 

N. Berkmân A. R, Kılıçkalı 
Afyon K. 

K; özçobâri 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Niğde 

İl. N. Yurdakul 
Samsun 
1. İşın 
Maraş 

A. Ay temiz 
Kütahya 
Y. Aysal 

Seyhan 
S. Serçe 

Antalya 
M. özdemir A. Tekelioğlu M 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Balıkesir 
S. Başkan 

İstanbul 
A. Töpcu 
Bilecik 
T. Oran 
Kocaeli 

S. Önhon 
Tokad 

M. Özdemir 
Bursa 

A. Erozan 
Erzurum 
E. Karan 

Seyhan 
R. 0. Arık 

Manisa 
. Kurbanoğlu 

Balıkesir 
Y. Pelvan 

Samsun İstanbul Tokad 
E. Üzer F . Sayımer M. önal 
Konya Antalya Manisa 

H. ölçmen 1. Subaşı S. Mıhçıoğlu 
Afyon K. Kütahya Kayseri 
A. Güler I. Ş. özgen F. Apaydın 

BAŞKAN — Komisyon adına Vacid Asena 
söz istiyorlar, kendilerine söz veriyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Mevzuu Meclisi Âli gün
lerden beri hassasiyetle müzakere etmektedir. 

Birinci fıkranın metninde yer alan cebir un
suru hakkındaki Meclisin kanaati tebellür et
miştir. Aynı zamanda cebir unsurunun kaldı
rılması hakkında başkaca yapılmış teklifler de 
vardır. Her iki hususu nazarı itibara almak 
üzere, yani birinci bendin, tekrar yazılması 
için, olduğu gibi komisyona iadesini istirham 
ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN —• Komisyon sözcüsünü dinledi-
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niz, takrirlerin komisyona iadesini istiyorlar, I 
biz de komisyona havale ediyoruz. 

i l imdi! tevdi ettiğimiz tşkrirlerde müzake-
resâni yaptığpftiz 'birinci f i traya «aittir. Diğer 
fıkralar hakkında komisyon ne düşünüyor? ı 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Birinci fıkra halledilme
den ikinci fıkraya geçmek imkânı yoktur. Ev
velâ birinci merhaleyi hallettikten sonra müta-
akıp fıkraya geçebiliriz. Komisyonda görüşül
dükten sonra Meclise arzedilmek üzere müta-
akıp maddeleri de komisyona istiyoruz. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Komisyondan 
kaç ay sonra gelecek1? 

BAŞKAN — Buyurun Rükneddin Bey. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞ-LU (Çanakkale) — Efendim, komisyon 
sözcüsü arkadaşımız cebir unsurunun kalkması 
Meclisin temayülünden anlaşıldı, buyurdular. 
Ve takrirlerle beraber komisyona verilmesini 
teklif ettiler. Bendeniz diyorum ki ; cebir un
suru hakkında Meclis bir karar verdikten son
ra diğer takrirlerle beraber komisyona vermek 
doğru olur kanaatindeyim. (Ayrı ayrı her tak
rir reye konmalı sesleri)! 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Tüzüğün 
118 nci maddesine göre komisyon sözcüsü geri 
verilmesini istediği takdirde komisyona iade 
edilmesi zaruridir. Tüzüğün bir hükmüdür, bir 
emridir. Tabiatiyle ayrı bir karar vermeye ih
tiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Bu itibarla reyinize arzetmiyo-
ruz, komisyona veriyoruz. 142 nci maddeye si
rayeti var mıdır? I 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Riyaset makamından bir 
sual tevcih edildi. 142 nci madde ile alâkası var 
mıdır, dendi. Şüphesiz vardır. 142 nci madde
de, 141 nci maddede ceza tehdidi altında bulu
nan fiillerin propaganda kısmına temas edil
mektedir. Bu itibarla alâkalıdır. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
•-r- Cebir unsurunun kaldırılması teklifi komis
yonun teklifine takaddüm etmiştir. 

BAŞKAN — Usulü okuduk. İçtüzük gayet 
sarihtir. Komisyon istedikten sonra iade etmek 
gerekmektedir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Muh- I 
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terem arkadaşlar, Yüksek Meclisin cebir unsu
ru hakkındaki kanaati tebellür etmiştir. Ona 
göre komisyon iadesini talebetmektedir. Bu 
hususun 4^gfeiti I tongel i r . Yani cebir unsuru
nu kaldırmak üzere kondisyona redaksiyon için 
verilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Bir hususu 
müsaadenizle arzedeceğim. 

Evvelâ bu maddenin komisyona iadesi hak
kında Meclise mâruzâtta bulunurken kanaatler 
tebellür etmiştir diye bir cümle sarfettim. An
cak Mecliste tebellür eden kanaat «Cebir» un
surunun ipkasında veya tayymda muhteliftir. 
(Gürültüler) Onu arzedeceğim. O itibarla ko
misyonun doğrudan doğruya bunun üzerinde 
halen bir tasarrufu yoktur. Elbette bütün mü
zakere zabıtlarını tetkik edecek ve şüphesiz ki, 
mevcut kanaatler de nazarı itibara alınacaktır. 
Biz sizin düşüncenize karşı hareket etmiş bir 
mevkide değiliz. Ancak maddenin geri verilmesi 
ve komisyonda tetkiki mevzuunda bendeniz o 
şekilde beyanda bulundum. Mâruzâtım bu yol
da sepketmiştir. Başka bir mânaya hamletmeye 
imkân yoktur. (Reye reye sesleri) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında konuşacağım. * 

BAŞKAN — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; çalışmalarımızda evvel emirde 
Tüzüğe uygun hareket etmek mecburiyeti ol
duğuna bendeniz kaaniyim Filhakika notlar 
kısmında, İçtüzüğün notlara mütaallik kısmın
da 21 nci numarayı taşıyan not şu kaydı ihtiva 
ediyor: Bir komisyon kendisine havale edilen 
bir işi kabul veya ret şeklinde kesin olarak 
sonuçlandırmak durumundadır. Yine Tüzüğün 
bir başka not kısmında da; komisyon kendisi
ne havale edilen şeyi de kayıtlı olan esaslara 
ittiba etmek durumunda olmadığı yazılıdır. 

Hatırlarsınız; geçen toplantı yılımızda Hay
vanlar Vergisi Kanununda bu hükümler tatbik 
edilmiştir. Heyeti Celilece kabul edilen esaslar 
tekrar encümende tetkik edilmiş ve encümen 
noktai nazarında ısrar etmek suretiyle Yüksek 
Heyetiniz önüne getirmiştir. Her şeye kaadir 
olan Yüksek Heyetini şu anda iradesini istedi
ği şekilde kullanmak suretiyle tüzüğe istediği 
şekli verebilir. Binaenaleyh bu mevzuda tüzük
ten inhiraf etmek için hiçbir sebep yoktur. Bu
gün belki iyi bir şey yaparız fakat yarın için 
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çok kötü bir usul ittihaz etmiş oluruz. Binaen
aleyh komisyon elbetteki yüksek heyetin tema-
yülâtını nazara alacaktır. Bunun için komisyo
na iadesi daha muvafık bir hareket olur. Bu 
itibarla bu iş aynen bu şekilde komisyona gi
derse komisyon da lâzımgelen tadilâtı yapar ve 
yüksek heyetinize arzeder. Nihayet şunu da ar-
zedeyim ki tüzükte mevcut bir madde hilâfına 
yüksek heyet gündeme hâkimdir diyerek bu 
teklifi reye koymamak iktiza eder. Bu sebeple
dir ki bu mevzuda riyaset divanının bu teklifi 
reye koyması hakikaten hatalı olur. Bu mucip 
sebeplerden dolayı hükmün aynen komisyona 
havalesi lâzımgelir. Aynen havalesini, komis
yon da istemektedir ve havale edilen esaslar 
dâhilinde komisyonda lüzumlu tadilât yapıldık
tan sonra metnin burada reyinize iktiran etme
si usul icabatmdandır. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim ismini bil
mediğim bir arkadaşım sabote etmek, diyorlar. 
Müsaade buyurursanız bu mevzuda en mutaas
sıp bir arkadaş kadar bendeniz gazetelerle, 
yurt ve dünyalarla, adımlar ve görüşlerle mem
lekette bu hastalık salgın saldığı sıralarda is
men bu hususta mücadele etmiş bir arkadaşını
zım. Teessüf ederim bunu söyliyen arkadaşa 
cesareti medeniyesi varsa karşıma çıksın. Bu 
iddiayı kemali samimiyetle reddederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Fethi Bey arkadaşımızı 
tamamen tatmin etmek için arzedeyim ki Yük
sek Meclisin içerisinde kendisinin mahsus işi 
uzatmak gibi fikre sahip olması hiç kimsenin 
aklına gelmez. Dediği tamamen doğrudur. Hiç
bir zaman görüşleri.. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Mücadele 
ettim. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Mücade
le etmiş bir arkadaşmızdır. 

Usul hakkındaki mâruzâtım; Meclis günler
den beri müzakere halindedir. Şu mevzu üze
rinde cebir unsuru kalsın mı, kalmasın mı? Mü
zakere bitmiş, kifayeti müzakere kararı veril
miştir. Reye müracaat sırası gelmiştir. Şimdi 
geliyor, komisyon bana iade edin diyor. O halde 
usulü mantıkımıza vuralım ve mantık dâhilinde 
maddelerin hükmünü tâyin edelim. Neyi iade 
ediyoruz ? Yüksek Meclis müzakereleri netice
sinde her hangi bir karara varmasaydı ve ko-
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misyona iade etseydi, bunu yeniden tezekkür 
ediniz ve bize yeni bir formülle geliniz deseydi; 
veya Yüksek Mecliste 3-5 fikir tebellür etse de 
bunları telif ediw; şeklinde bir1 iişaretle-komis
yona yollasaydı, veyahut bu meselede olduğu 
gibi, Yüksek Meclis cebir unsurunu çıkarmak 
suretiyle maddeyi bize getirin şeklinde bir re
daksiyon meselesi olarak komisyona havale et
seydi, mesele başkaydı. Yüksek Meclis her za
man için bir tasarıyı veya maddelerini komis
yona iade etmek hakkını haizdir ve Meclisimi
zin uzun yıllardan beri tatbikatında bu, müta-
addit defa geçmiş olan bir hâdisedir. Hattâ ak
lımda kaldığına göre; bundan evvel kabul edil
miş olan bir kaç kanun da böylece geçti. 

Eğer komisyon sözcüsü arkadaşımızın de
dikleri gibi; düşünüp, taşınıp ondan sonra ye
ni bir teklifle geleceklerse; bendeniz Muhterem 
Meclisin temayülâtma iştirak ederek, cebir un
surunun kaldırılıp kaldırılmıyacağı meselesini 
hallettikten sonra redaksiyon bakımından ko
misyona gönderilmesini teklif ediyorum. (Al
kışlar) 

ÎBRAHÎM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, bir noktayı tavzih edeyim: Fethi Çelikbaş 
arkadaşım bir kelime üzerinde burada hassasiyet 
gösterdiler. Kendilerini yalnız Mecliste değil da
ha hususi hayatımda dahi memleket mevzuların-
daki hararetli yazılarını okur, takdir eder ve 
hayranı olurdum. 

Bir söz egçti fakat üzerlerine aldılar. Affet
sinler sureti katiyede böyle bir vaziyet yoktur. 
Kifayeti müzakere kabul edildi dedim. Eğer ki
fayeti müzakerenin kabulünden sonra komisyon 
alırsa yarın yeni redaksiyon ve konuşmalar için 
kifayeti müzakere diye bir mevzuun kıymeti kal
maz böyle bir vaziyetle yeniden müzakere açıl
masına fırsat verilir, bu, nevema kifayeti müza
kereyi sabute olur, dedim. Bu kelime bu şekilde 
kullanılmıştır. Fethi Çelikbaş arkadaşımızın has
sasiyetine hürmet ederim. Ama kendilerine kar
şı anladıkları şekilde konuşmak ne haddim ne 
de hakkımdır. (Bravo sesleri) Bu itibarla kabu
le ma'zhar olan bir teklif üzerinde tekrar müza
kere açılması doğru olmaz diyorum vaziyet böy
ledir, tavzih ediyorum. Yoksa kendilerine karşı 
bir tarizim olamaz. 

FUAD HULUSİ DEMlRELLl (İstanbul) 
— Usul hakkında arzedeceğim; Bizim usulümüz 
İçtüzükte taayyün etmiştir. Tadil teklifleri hak-
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kında 118 ve 119 ncu maddelerde sarahat var
dır. «Gerek birinci gerek ikinci göörüşme yapıldığı 
sırada bir değiştirge, bir tâdil teklifi verilirse, 
evvel^jokuftur,. ait: olduğu komisyon sözcüsü onun 
komisyona verilmesini talep ederse öyle yapılır» 
diyor 118 nci madde. 

119 ncu maddemiz de, aşağı yukarı şöyledir: 
Şayet sözcü birşey söylemezse o vakit tadil tek
lifinin nazarı dikkate alınıp alınmaması yüksek 
heyete arzedilir. 

Burada müzakerenin kifayeti, komisyonun 
yeni baştan tetkikat yapmasına ve verilmiş olan 
mütaaddit takrirlerin nazara alınarak huzuru 
âlinize meseleyi yeniden getirmesine mâni olmaz 
ve olmamalıdır da. 

Şimdi konkrek olarak arzedeyim, şimdilik 
şayet böyle bir mesele reye konur ve yalnız bu 
kadarla iktifa edilirse, yani bu metinden, bu 
ibareden (cebir) kelimesi çıkarılsın diye bir ka
rar verilirse, metnin başka suretle değiştirilmesi 
hakkındaki teklifler ortadan kalkmış olur. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Zaten mev-
zuubahis değildir. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLÎ (Devamla) — 
Müsaade buyurun, bu teklif tamamiyle kabul 
edilmiş midir? Bu tarif etrafını caâmi ağyarını 
mâni telâkki edilmişi midir? 

Bendeniz bir teklif arzettim, burada okun
du, belki unutuldu, Burada noktai nazarlar te
lif edilmiş midir? 

Arkadaşlar açık olarak ifade edeyim, bu yol
daki temennileri nazara almakta bulunan 
metin teklif ediliyor. 

Şimdi cebir unsuru kalsın mı, kalmasın mı? 
Temenni bugünkü metne göredir. Bugünkü met
nin tarihçesine temas edeyim, bu İtalyan kanu-
nunundan alınmıştır, İtalya'da komünistlik o 
kadar ilerlemiştir ki, Faşistler Roma üzerine 
yürüyecektir, bunun öcünü almak istemişlerdir. 
Faşistler iktidara çıkmıştır ve faşist iktidar 
tarafından Ceza Kanunu için bir madde teklif 
edilmiştir. İşte maddenin aynını evvelce almış
tık. Orada cebrü şiddet unsurları mevcuttur. 
Bugün İtalya kanununda mevcuttur. Ozaman 
İtalya'da tek parti hâkimdi, faşist usulü cari 
idi. Komünistlik namına bir şey yoktu. Yani 
faşist idare teessüs ettikten sonra komünistlik 
kalkmıştı. Böyle olduğu halde sonradan bâzan 
cebri koyduk, bâzan kaldırdık. Bu sefer Hü-
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kümet cebir konmasını teklif ediyor, sonra 
kaldırılmasını teklif ediyor . Bunlar niçin olu
yor? Bendenizce taayyün etmiş ve bilinmiş olan 
komünistliğin tarifine lüzum görmektedir. Ta
rife hacet yok. 

E fendir, bendeniz diyorum ki, (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, usul üzerinde konu

şuyorsunuz. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 

Bendenizin de tekliflerim vardır. Cezaya taal
lûk eden bu teklifleri nazara alarak mevcut 
metni değiştirmek için karar verirsiniz. Maama-
fih kararınız nazara alnmak noktasından ile
riye geçemez. Komisyon yine mütalâa edecek
tir. Bunu Tüzüğümüz şundan dolayı vaz'etmiş
tir: Evvelâ mütehassıs komisyon buradaki 
teklifleri, temayülleri nazara alsın, ona göre 
bir metin hazırlasın ve tekrar yüksek huzuru
nuza gelsin, acele bir karara varılmasın diye 
bunlar kabul edilmiştir. Bu itibarla burada reye 
konulacak bir şey yoktur. (Reye, reye sesleri) 

Çünkü Divan İçtüzüğün 118 nci maddesine 
istinaden takrirlerle beraber madde komisyona 
verilir. Binaenaleyh reye konacak bir şey ol
madığı kanaatindeyim, maamafih takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri okuttuk. 
Bunların bir kısmı cebir unsurunun kaldırıl
ması yolundadır. Diğer takrirler cezanın şidde-
lendirilmesi, bâzı tabirlerin ilâvesi veya kaldı
rılması yolundadır. Komisyon sözcüsünün beya
natı sarahaten anlaşılamamıştır, kendisini iza
hat vermeleri için kürsüye davet ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim; bütün takrir
leri nazarı itibara almak üzere mevzu tekrar 
gözden geçirilecek ve netice Meclise arzedile-
eektir. Ben bu mânada ve bu esas dairesinde 
bu Meclisin şimdiye kadar almış olduğu karar
lara ve teamüllere istinaden mâruzâtta bulun
dum. Yalnız şunu arzedeyim k i : Eğer Meclis 
mutlak şekilde maddenin metninde şu unsurun 
çıkarılması diye bir karar verirse elbette ko
misyonun buna müdahalesi yoktur. (Bravo ses. 
leri) (Gürültüler oya sesleri) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar, elimizdeki tüzük 
bu hususta asla münakaşaya meydan vermiye-
cek kadar sarihtir. Malûmu aliniz tüzük hü
kümlerini tatbik etmek Anayasa hükümlerine 
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ittiba etmektir ve Anayasamız tüzük hükümle
rine göre Meclis müzakerelerini idare eder der
ki, 118. madde, birinci ve ikinci görüşme yapıl
dığı sırada sunulan değiştirgelerin ilgili komis
yona havale edilmesini;sözcü isterse, komisyona 
verilir. Sözcü istedi başkan da tefhim ettin. 

Burada 119 ncu maddeyi okuyorum 
«Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada 

sunulan değiştirgelerin komisyona havale edil
mesi komisyon tarafından istenmişse değişiklik
lerin gerekçeleri sahipleri tarafından kısaca an
latılır. Ondan sonra, bunun üzerine değiştirge
nin dikkate alınıp alınmamasına Kamutay ka
rar verir. Dikkate alınırsa komisyona havale 
olunur.» 

Demek ki, arkadaşlar, şu içtüzük sarih ola
rak komisyon tarafından talebedilirse komisyo
na iade edilir, ondan sonra değiştirgelerin üze
rinde konuşulmaz, değiştirgeler reye konmaz. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Yanlış yanlış. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Ahmed Veziroğlu; bendeniz de yeni yazıları 
okuyup yazabiliyorum. 

Tereddüt eden arkadaş varsa içtüzüğün 118 
nci maddesini müsaade buyurursanız tekrar 
okuyorum: 

«Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada 
sunulan değiştirgelerin ilgili komisyona havale 
edilmesini sözcüsü isterse, böyle yapılır.» Söz
cüsü istedi, komisyona havale edildi. 

119 ncu madde (Oraya geçme sesleri) Çünkü 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan i 
Sâbis'in, Dumlupmar'da 30 Ağustos Zafer Bay
ramını kutlama törenine katılan milletvekillerine 
söz verilmemesi sebebine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı 
(6/461) 

7 . XI . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dumlupmar'da 30 Ağustos Zafer Bayramını 

kutlama töreninde Büyük Millet Meclisini tem
sil etmek üzere benimle, beraber üç milletvekilin-
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o madde bunu tavzih ediyor. Diyor ki, «...hava
le edilmesi komisyon tarafından istenmişse» 
o zaman değiştirge müzakere edilir. 

Arkadaşlar, neticeye müessir olmıyacak bir 
mesele üzerinde fazla hassasiyet 'gösterip bir 
gün evvel çıksın endişesiyle Anayasanın âmir 
bulunduğu, tüzüğe riayet hususundan inhiraf 
etmiyelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı konuşmuyor 
mu? (Reis Bey kararını ver sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; takrirlerden en ay
kırısı bulunan metnin ihtiva ettiği cebren ve 
cebir yolu... (reye konamaz sesleri), (havale 
edildi sesleri. 

Efendim, komisyonun sarahaten istediği a n 
laşılmıyor. Böyle kabul ediyorsanız komisyona 
verelim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim; komisyonu ter
kip eden arkadaşlarla müdavelei efkârda bulun
duk. Onların da noktai nazarları ve sözcü sıfa-
tiyle bana -vermiş oldukları salâhiyete istinaden 
arzediyorum ki; komisyon bunun evvelki mâru
zâtım dairesinde geri verilmesini arzu ediyor 
ve bunu da tetkik ettikten sonra mütaakıp bir
leşimde inşallah yetiştireceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün sarih söz
leri karşısında komisyona veriyoruz. 

Vakit geçmiş olduğu için Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum 

Kapanma saati : 19 

i den mürekkep bir heyet tâyin buyrulmus idi. 
Tören esnasında Türk Milletini Büyük Millet 
Meclisi namına tebrik için bu heyete söz veril
memesi sebepleri ve işin gazetelere büsbütün uy
durma bir şekilde aksettirilmesi hakkında aşa
ğıda yazılı sorularıma Millî Savunma Bakanının 
yazılı cevap vermesini dilerim. 

Afyon Milletvekili 
General Ali thsan Sâbis 

1. Dumlupmar'da 30 Ağustos Zafer Bayra
mını kutlama merasimi için Genelkurmayca ter-

B — YAZILI SORULAR 
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tip ve tebliğ edilmiş resmî bir talimatname var 
mıdır? Varsa buradan, kimlere söz verileeeği tes-
bit okunuştur? Milletvekillerine söz söyletilmez 
diye bir1 kayıt va r mıdır? t-

2. Büyük Millet Meclisini temsil etmek üze
re resmen bir milletvekili veya birkaç milletveki
linden mürekkep bir heyet gönderilmiş olursa, 
bu milletvekiline veya heyete mezkûr tören es
nasında söz verilmemesi için bir kayıt var mıdır? 
Verilmesi veya verilmemesi hakkında hiçbir ka
yıt yoksa, tören komutanının böyle bir heyetin 
gelmiş olduğunu görmesi üzerine kendiliğinden 
mesuliyet deruhde edip karar vererek Büyük 
Millet Meclisi temsilcilerine söz vermeyi tensip 
etmesi icabetmez mi? 

3. Merasimden evvel hususi bir toplantıda 
tören komutanına bu lüzum söylenirse, kor ko
mutanlığına yükselmiş bir generalin, Büyük Mil
let Meclisinin Cumhuriyet rejiminde haiz oldu
ğu en yüksek mevkii ve salâhiyeti idrak ve tak
dir ederek ve kendiliğinden karar vermek hassa
sını göstererek bu talebi kabul etmesi lâzımgel-
mez mi? Millî Savunma Bakanı Büyük Millet 
Meclisinin Savunma Bakanlığından daha yüksek 
bir mevkide ve salâhiyette bulunduğunu ve ba
kanlıkça tanzim edilmiş talimatnamelere bu gibi 
törenlerde tıpkı bakanlık mümessili gibi, Büyük 
Millet Meclisi temsilcilerine de söz verilmesi 
lüzumunu kaydetmek icabettiğini takdir efc 
miyor mu? Büyük Millet Meclisinin Millî Sa
vunma Bakanlığından daha yüksek bir mev
kide ve salâhiyette olduğunu generaller he
nüz öğrenmemişler midir? Veya bunu kabul 
etmek istemiyorlar mı? 

4. — 30 . VIII . 1951 de Dumlupmar'daki 
törende Büyük Millet Meclisini temsil etmek 
üzere üç milletvekilinden mürekkep bir he
yet gönderilmişti; ben de bu heyete dâhil 
idim. Bize merasim programı bildirilmemişti. 30 
Ağustos sabahı Afyon'dan trenle Dumlupı-
nar 'a giderken trenin salonlu vagonu içinde mil
letvekilleri, vali, merasim komutanı ve diğer 
generaller hep bir arada oturmuş konuşuyor
duk. Bu esnada programı sordum. Korgene
ral Necati Tacan izahat verdi: Bakanlık 
namına kendisinin, gençlik namına bir öğren
cinin ve halk namına bir muallimin söz 
söyliyeceğini anlattı. Büyük Millet Meclisi tem
silcilerine hiçbir ehemmiyet verilmediğini gö
rerek korgenerale hatayı söyledim. General 
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Necati Tacan, elinde Genelkurmayca yapıl
mış bir yönetmelik bulunduğunu, burada 
böyle bir şeyden bahsedilmediğini, yalnız üç 
kişiye ' söz Serileceğinin yazılı olduğunu, bu 
talimat haricine çıkamıyaeafğını söyledi. Gene
rale Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma 
Bakanlığından daha yüksek bir salâhiyette ol
duğunu, onun gönderdiği temsilci milletve
killerine söz vermek lâzımgeldiğini, talimat
namede yoksa kendisinin bu lüzumu idrak ve 
takdir ederek kendiliğinden karar vermesi 
icap eylediğini söyledim ise de, general tali
matnamenin ölü harflerinden dışarı çıkmak 
kabiliyet ve hassasını gösteremedi. Biz de ta
lebimizden ogün için vazgeçtik. Sırf salon
lu vagonda hususi olarak cereyan etmiş olan 
bu vaka gazetelere pek yanlış aksettirilmiş 
ve güya ben merasim mahllinde, halkın hu
zurunda (evvelâ ben söz söyliyeceğim filân.) 
tarzında iddialarda bulunmuşum. O zaman İs
tanbul gazetelerinde gördüğüm yalan iddiayı 
hemen Cumhuriyette tekzip etmiştim. Fakat 
hususi vagon içinde, sırf aramızda cereyan et
miş olan gizli bir müzakerenin gazete muhbir
lerine kim aksettirmiştir? Merasime memur 
generallerden veya maiyetlerinden birinin 
yanlış ifaderle veya tahrifat ile bu konuşma
yı gazetecilere tamamen yanlış bir şekilde ak
settirmiş olmaları ihtimalini düşünerek Millî 
Savunma Bakanından soruyorum: 

Gazetelerde yazılı olduğu tarzda güya mera
sim mahallinde halk huzurunda benim iddia
larda bulunduğumu, merasimin inkıtaa uğra
dığını ve saireyi dört generalden veya bunların 
maiyetlerinden gazete muhbirlerine hikâye 
etmiş olan var mıdır? Yoksa hususi bir salon 
içinde generaller arasında yapılmış olan gizli 
bir konuşma gazetecilere nasıl aksetmiş oluyor? 

T. C. 
M. S. B. 22 Kasım 1951 

Genelkurmay Başkanlığı 
Personel Bşk. 
IV. §. 1. Ks. 
Sayı : 74305 

T. B. M. M. Başkanlığına 
10 Kasım 1951 gün ve Kanunlar Md. 258iy 

5772 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Dumlupmar 'da 30 Ağustos Zafer Bayramını 

kutlama törenine katılan milltevekiHerme1 söB ve-
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rilmemesi sebebine dair Afyon Karahisar Millet- I 
vekili Ali îhsan Sâbis'in vermiş olduğu yazılı so
runun cevabı ilişikte sunulmuştur. Arzederim. 

:.],M. : ^ : : B ^ 
so H. Köymen | 

30 Ağustos Zafer Bayramının Dumlupınar'da 
tes'idine ait 795 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
esasına dayanılarak bu hususta bir talimat yapıl
mıştır. Bu talimat Başbakanlığın 9 . V I I I . 1948 
gün ve Muamelât Um. Md., Kararlar Müdürlüğü
nün 76/1105/6-2752 sayılı yazıları üzerine tö
renle ilgili İçişleri, Millî Eğitim, Ulaştırma ba
kanlıkları ile Genelkurmay* Başkanlığı ve Ba
sın - Yayın - turizm Genel Müdürlüğü mümessil
lerinden teşkil edilen bir komisyon taraafmdn 
yeniden düzenlenmiştir. Hazırlanan bu talimat 
tasarısı Millî Savunma Bakanlığınca Başbakan
lığa arzedilerek, Yüksek Başbakanlığın 7 . V I I . 
1949 gün ve Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
38/3 - 2217/6/2593 sayısiyle tasvip edildiği bildi- | 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, Birinci Menderes Hükümetinin 
programı Meclisimizde müzakere edilirken Mil
let Partisi adına görüşlerimizi açıklamıştık. 
Birinci Menderes Hükümeti programındaki aşırı 
sağ ve aşırı sol cereyanlarla mücadele hususun
da Millet Partisinin endişesini tebarüz ettir
miştik, bugün aynı görüşe sadık kalarak tasarı 
üzerinde konuşacağı*;. 

Arkadaşlar, dünyanın bildiği bir hakikat 
vardır ki, komünizm siyasi ve iktisadi bir mez
hep olmaktan tamamen çıkmış ve Türkiye'nin 
yanı başında bulunan ve Türkiye için düşman 
olduğunu saklamaya lüzum görmediğimiz Sov
yet Rusya'nın istilâ emellerinin vasıtası, haline 
gelmiştir. Felsefi ve ideolojik mahiyetini 
kaybederek, yabancı bir devletin âleti haline 
gelen bir cereyana taraftar olanlara Türkiye'de 
müsamaha göstermeyi bu memlekete bağlı hiç-
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rilmiş ve her yıl uygulanagelmiştir. 

Bu talimatta : 
1. Tören komutanının açış nutku; 
2. Üniversite7 ve yüksek taiîsıf gençliği adına 

bir zat; 
3. Tören komitesince tesbit edilecek halk 

adına bir zat tarafından nutuk verileceği tasrih 
edilmiştir. 

1951 yılı merasimi için de bu talimat uygu
lanmış ve bittabi nutuklar da talimat gereğince 
tesbit edilmiştir. 

Tören kaomutnı kendi üstlerinden aldığı emri 
yapmıştır. Kendiliğinden bir değişiklik yapması 
askerlik kaideleri icabı mümkün değildir. 

Salonlu vagonda cereyan eden konuşmaların 
gazeteye yanlış aksetmiş olduğu tören komutanm-
ca da Genelkurmay Başkanlığına bildirilmiş ve 
ne kendisi ve ne de maiyeti taraf nidan basına in
tikal ettirilmiyen bu hâdisenin gazeteci tarafından 
nasıl haber alındığının anlaşılamadığı da ilâve 
edilmiştir. 

bir insan kabul edemez. (Bravo sesleri) Millet 
Partisinin esas itibariyle iktidarla bu mevzuda 
hiçbir ihtilâfı yoktur. (Soldan bravo sesleri) 

Hatırlarda olduğu üzere Birinci Menderes 
Hükümetini tenkid ettiğimiz zaman, aşırı sağ 
ve sol cereyanlar hakkında, mevcut programda 
bir kıstas gabul edilmediğini, program için bir 
kusur olarak ileriye sürmüş ve komünizmle mü
cadelenin sadece Ceza kanunları ile yapılamı-
yacağı hakikatini tebarüz ettirmiştik. Hepini
zin bildiği üzere, komünizmle mücadele etmek 
için üç türlü vasıta düşünmek mümkündür. 
Bunların başında gelen ve en müessir olduğuna 
kani bulunduğumuz vasıta, bir memleketteki 
sefaleti, adaletsizliği ve sosyal sınıflar arasın
daki gayritabiilikleri, muvazenesizlikleri kal
dırmaktır. Hepinizin hatırlıyacağı üzere, ikin
ci Dünya Harbinden sonra Avrupanm bir ko
münist istilâsına uğramasına mâni olmak isti-

DÜZELTIŞLER ; w 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı 'nın 21 . 1 1 . 1951 tarihli 7 nci Birleşimde ve 131 - 137, 
141 - 143 ncü sayfalarda geçen ifadelerinde bâzı yanlışlıklar bulunduğu anlaşıldığından doğrusu 
aşağıya konulmuştur. 
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yen Amerika, ye'ise düşen kütleleri arkasından I 
sürükliyen komünizme karşı çıkmak için mil
yarlarca Amerikan dolarını ^yrupay;& dökmüş
tür. "Eğer *cezâ kanunları kâfi gelseydi elbetteki 
böyle bir tedbire baş vurulmazdı. Bu itibarla 
komünizmle mücadele etmek istiyen hüküme
tin memleketteki hayat pahalılığı ile de müca
dele etmesini, sefaleti ortadan kaldırmasını ve 
ye'se düşeceklerin adedini mümkün olduğu ka
dar azaltmasını temenni etmek de vazifemizdir. 
(Soldan yapılıyor -sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, komünizmin hakiki 
mahiyetini halka anlatmak, onun maskesini dü
şürerek bir Moskof âleti olduğunu millete du
yurmak, halkı ikna etmek de komünizmle mü
cadele etmenin bir başka vasıtasıdır. 

Biz komünizmle mücadelenin en mühim bir 
vasıtası olarak da fikri ileri sürüyoruz: Fik
re karşı en müessir silâhın fikir olduğu ka
naatindeyiz. Hiç şüphesiz refahı artırmak, ada
letsizliklere mâni olmak, komünizm cereyanını 
bir memleketten büsbütün ortadan kaldırmaz. 
Amerika gibi refahın zirvesine varmış bir mem
lekette dahi Rus ajanı olan komünistler vardır. 
Bu itibarla hükümet hiçbir kanuni tedbir al
masın gibi bir iddiada bulunmak aklımızdan ge
çen bir keyfiyet değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu umumi esasları 
tebarüz ettirdikten sonra mühim bir nokta 
üzerinde durmak lüzumunu hissediyorum. Her 
hangi bir meselede prensip itibariyle iktidarla 
beraber olmak, o gayeye varmak için kullanı
lan vasıtaların kifayetsizliği üzerinde durmak 
ve bâzı tenkidlerde bulunmak hakkını, öyle 
tahmin ediyorum ki, muhalefetten nezetmez. 
Biliyorsunuz ki vatandaşın bütün siyasi hak 
ve hürriyetleri Anayasanın teminatı altındadır. 
Vatandaşın bu haklarını kullanırken her türlü 
korkudan, endişeden ve vesveseden uzak kal
ması lâzımdır. 

Kanunlar tedvin edilirken iftiraya ve tez
vire imkân bırakacak şekilde elâstikî hüküm
ler kanunlara konulacak olursa suiniyet erba
bına fırsat ve imkân verilmiş olur. 

Hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarısı
nın gerekçesine dikkat edecek olursak orada 
demokrasiyi müdafaa etmek, hürriyeti müda
faa etmek, millî varlıkları müdafaa etmek esas
larını görmekteyiz. Binaenaleyh hepimizce mu- | 
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kaddes olan bu esasları korumak endişesiyle 
gelen 'bir kanun bizzat bu esasları zedeliyecek 
elâstikî hüMimlerden uzak olmak mecburiye
tindedir. Demokrasiyi koruyalım derken de
mokrasiyi zedelemekten uzak kalmalıyız. 

Kanunun hangi bakımdan bu dediğimiz mah
zurları ihtiva ettiğini yeri gelince arzedeceğim. 
Yalnız bir noktayı hafızanızda canlandırmak 
isterim. Her kanun iftiraya mesnet olabilir. 
Dünyada iftiraya mesnet olmıyaeak hiç bir şey 
düşünülemez. Bu itibarla bir kanun iftiraya 
mesnet olabilir, diye o kanunun çıkarılmaması 
elbette teklif edilemez. Yalnız dikkat edecek 
olursak, siyasi mücadelede iftiranın silâhı ola
rak kullanılacak olan kanun hükümleri mu
ayyendir. Beş altı seneden beri biz mücadele 
içinden gelmiş insanlarız. Hiçbir siyaset ada
mına bir hırsızlık isnat edilmemiştir. Fakat 
böyle bir adama, devleti şahsiyeti aleyhine suç 
işlemiş gibi her türlü isnatların yapılması bu 
memlekette çok vâkıdır. Bir insana komünist
lik isnadı ve iftirası, bu iftiraların ve isnatla
rın en korkuncudur. İftiraların acısını çeken 
insanlar olarak bunları, bugünkü iktidara, uzuı* 
sözlerle hatırlatmıya lüzum görmüyorum, gü
nün birinde sizlere kızıl, faşist diyen adam, 
bu Meclis kürsüsünde vatanperverliğinizden 
dolayı teşekkür etti. Demek ki siyaset, deveku
şu siyaseti, zaman ve yeri gelince öyle, icabet-
tiği zaman böyle düşünülüyor. Mareşal gibi, 
şahsiyeti, bir millete malolmuş bir adama ko
münistlik isnat ediliyor, köy köy komünisttir, 
diye dolaşılıyor. O halde siyasi ihtirasın in
sanları bu nevi iftiralara götürmiyeceğini kim 
temin edebilir? Bu itibarla hükümetin eline çok 
keskin bir silâh veriyoruz. Bu silâhı hükümet 
de kötüye kullanabilir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hükümetin eline değil, Adliyenin eline. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyursun Adnan Menderes, tasrih ede
yim. Hükümet de kötüye kullanabilir, fertler 
de bu kanundan istifade ederek iftiralara baş 
vurabilir. 

Sayın Menderes buyurdular ki, bu silâhı 
adliyeye vereceğiz. Evet, Türk hâkimleri bu 
silâhı mutlaka kötüye kullanacak değildir. Mut
laka ıSayın Menderes Hükümetinin Adalet Ba
kanı, savcılara emir verecektir. Çünkü bu sa
lâhiyeti .haizdir diye böyle bir dâva açtıracağı-
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m iddia etmedik. Böyle bir silâhı ele veriyo
ruz. Kimin eline? İstikbalin eline. Bugün Men
deres, yarın başkası, kim ; nerede kullanacak ? 
Kimin nerede kullanacağını kimse bilmez. Ko
münistlik isnadı îâdeta bir moda haline geti
rildi. Tabiî bunu görmemezlikten ıgelemeyiz. 
Sayın Menderes'in bu adliye sözüne daha son
ra da temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız nelere istinat 
edilerek siyaset adamlarına komünistlik isnadı 
yapılmıştır. Bunları anlatacağım: 

Bunu söylemekle dünkü iktidara şunu yap
tı, bunu yaptı diye bir hücum vesilesi aradığı
mı, muhalefette bulunan Halk Partisi zannet
mesin. Mademki mühim bir mesele vardır, bu
nun bir de geçmişi vardır. Ona bakmak sure
tiyle hâdiseyi aydınlatmak tabiî telâkki edilir 
kanaatindeyim. Bir tek misal arzedeyim: Ar
kadaşlar ; Moskova Radyosu neşriyatı, bu mem
lekette ele alınarak, Ali 'ye vatanperver, Ve -
li'ye vatan haini denmiştir. Bizzat Demokrat 
Partiye komünist denmiştir. Bir düşman rad
yosunun ne maksatla yaptığı kati olarak bilin-
miyen, bilinmesine imkân olmıyan neşriyatına 
istinaden vatandaşları vatanperver, vatan ha
ini diye vasıflandırmak ve ikiye ayırmak kötü
lüklerin en büyüğüdür. Bununla düşmanın eli
ne en korkunç silâh verilmiş olur. 

Kim bu memleketin hayrına çalışıyor, kim
ler vatanperverdir, memleketin siyasi haya
tında kimler müessir oluyor, onları halkın na
zarında çürütmek istiyen Moskova radyosu 
methüsena, eder, kimler kotludur, kimler mem
leketin hayrına çalışmıyor, onları memleketin 
nazarında iyi göstermek için zemmeder, böyle 
bir düşünüş bu memleket için felâket olur. 

Şimdi bir misal arzedeceğim; şahitleri bu
rada, Sayın Menderes zannederim ki hatırlar
lar ; bunda kendi ismim de geçmiştir, özür di
lerim. 1946 seçimleri dolayısiyle vazife almış
tım. Akdağ Madenli Hâşim Tatlıoğlu bunun 
şahididir. Demokrat Partiye komünistlik isnat 
edenlere karşı ikna sadedinde şu ceva'bı ver
miştim; -asırlık düşmanımıza hizmet eden bu 
vatan ve milleti satan insanlar varsa ve böyle 
bir Demokrat Parti varsa, mevcut hükümet 
idam sephası kurarak hesap sormazsa kendisin-

.den alçak, kendisinden hain yoktur, dedini. 
Şarta muallâk olan ve sırf bir isnadı çürütmek 
için söylenen bu söz hükümetin mânevi şahsi-
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yetini tahkir telâkki edildi ve ben nezaret al
tına alındım, ifadem alınırken jandarma ku
mandanının yağanda Akdağja&deni Kaymaka
mı olan Faik isminde bir zat vardı, zannede
rim şimdi Gerede'dedir, Müfettiş Bey; Parti
nizin mahiyetini biliyor musunuz? dedi. 

— Biliyorum, dedim. 
— Moskova radyosunu dinlediniz mi? 
— Gariptir, her ecnebi radyosunu dinledi

ğim halde tesadüfen Moskova radyosunu hiç. 
dinlemedim, ne diyor? 

—• Moskova radyosu Partinizi methediyor. 
Bu sebepsiz mi? 

Arkadaşlar, bu idraki kifayetsiz vatandaşa 
bendeniz şu cevabı verdim: ıSizin gibi düşü
nenlerin bu hale getirdiği memleketi kurtar
mak için bir hürriyet bayrağı açılmıştır ve 
muvaffak olduğu takdirde Moskova'nın hiç de 
arzu etmediği bir şekilde, yanıbaşmda kuv
vetli bir Türkiye doğacaktır. Böyle bir Türki
ye'nin doğmasını istemiyen Moskova radyosu 
sizin gibi idraki kifayetsiz olanların nazarında 
bizleri şüpheli göstermek için methediyor. Bu
nu idrak etmediyseniz mesuliyeti bize mi ait
tir? 

O zaman bu sözü Demokrat Part i Genel 
Başkanına ya 18 ya 19 Temmuz tarihlerinde 
çektiğim bir telgrafla bildirmiştim. «Partimi
zi Moskova radyosunun methetmesini kayma
kam, ihanetimizin delili sayıyor.» demiştim. 
Bu telgrafı Menderes dosyalarında bulabilir. 
Siyasi mücadelede, nasıl komünizm makyave-
list ise erbabı ihtiras da öyle makyevelisttir. Bu
nu yapanlar çoluk çocuk değil, lâalettâyin kimse
ler değil memlekette adamım diye gezenler, ge
çinenlerdir arkadaşlar. Onlar bu yola saptıktan 
sonra elâstiği kanunlar çıkarır, icabeden tedbir
leri almazsak bu kanun hürriyetten ziyade iıür-
riyetsizliğe hizmet eder. 

Vatandaş için kâfi teminat ihtiva etmeye böy
le bir kanunun yaratacağı emniyetsizlik ve hu
zursuzluk Türk milletinden ziyade böyle bir ze
min isteyen komünizmin işine yarar. 

Sayın Menderes buyurdular ki, Hükümet kim
seyi mahkûm etmiyecektir, mahkemeler mahkûm 
edecektir. Evet doğru, yalınız Hükümetin elin
de bir silâh vardır; savcılara Adalet Bakanı emir 
verebilir, dâva açtırabilir, kanuni bir salâhiyet. 
Mahzur aranacaksa işte bir mahzur membaı. Bu
nun dışında, sulh zamanında dâhi politika adam-
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larınm komünizmle, ihanetle alâkaları olmadı
ğını cümlenizin takdir edeceğine kaani-bulunduğu
muz politika adamlarının dâhi hiçbir teminata 
sahip olmıyan askerî yargıçların huzuruna çıka
rıldığını da unutmamak lâzımdır. Bu kanun; eğer 
memlekete huzur ve emniyet getirmek istiyorsa 
eğer, hakikaten demokrasi ve hürriyeti masun 
bulundurmak gibi bir endişenin mahsulü ise - ki 
aksini, iddia etmek çok ağır olur - icabeden ted
birleri almak da bir zarurettir. Bu kanuna göre 
muhakeme edilecekler benim şahsi kanaatime gö
re ister açık, ister kapalı yolda olsun askerî mahke
melere sevkedilmemelidir. Bu sözlerimi söylerken 
askerî mahkemelerde vazife alanların cümlesinin 
vicdanı Hükümetin emrindedir, bunlar satılık a-
damlardır. gibi bir iddia aklımızdan geçmiyor. Ya
lınız bir ihtiyatkârlık olarak cümlemizin kabul 
edeceği bir hakikat varsa insanlara yüzde yüz bir 
itimat da bahis mevzuu olamaz. Bu siyasi müca
delede Türk hâkimlerinin ne kadar parlak bir im
tihan geçirdiklerini her vesile ile bu kürsüde 
demokrat arkadaşlarımız da, Cumhurbaşkanımız 
da, muhalif arkadaşlarımız da tebarüz ettirmek
tedir. Bu hakikat böyle olduğu halde adlî istik
lâlin tam olabilmesi için kanunlarımızda gerekli 
tadilâtın yapılması lâzımdır, hâkimlerimizin, zat-
işlerinin, icra kuvvetinin elinde bulunması, onla
rın vicdanı üzerinde baskı yapabilir, adlî istiklâ
lin birtakım mesnetleri vardır ki, onlar bu mem
lekette mevcut değildir, di ve övle tahmin ediyo-
rum ki, demokrat arkadaşlar en az benim kadar 
bu kürsüde yırtmmışlardır. 

Bu hakikatlar göz önünde iken hâkimlerimiz 
için mevcut teminatı kâfi görmüyor, istiklâlleri? 
tam değildir diyoruz. O bir taraftan hiçbir hu
kuki kariyerden geçmemiş, merhalelerden geçme-
ıniş rhifblr teminata sahip olmıyan askerî hâkim
lerimizin karşısına siyasi mahiyette suçlar irtik? t-
ettiği- sanılan şahıslar çıkarıyoruz. 

Böyle bir kanun icabında muhalefetin başın
da bir Demokles kılıcı olabileceği gibi hariçte de 
aleyhimize büyük bir propaganda mevzuu teşkil 
edebilecektir. Derler ki, Türkiye'de demokrasi 
var diyorlar, insan haklarını kabul ettiklerini 
soluyorlar, demokrasiyi, hürriyeti müdafaa için 
kaısan yaptıklarını soyuyorlar. O' bir taraftan daı 
muhbirlerini askerî mahkemelerde, teminatı ol
mıyan mahkemelerde ezdirmekte devam ediyor
lar. 

Hariçteki propaganda imkânlarımızın ne ka-
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dar az olduğunu düşünecek olursak dışarda teş
kilâtlı koaaünizmin yapacağı propagandaya kar
şı davmedaai. milletler nezdinde kendi itibarımızı 
kıran bu telkinlerin önüne geçmek imkânına da 
sahip değiliz. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Şimdiye 
kadar böyle bir vukuat var mıdır?. Haksız olarak 
bir komünist mahkûm edilmiş midir.?. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şevket 
Beyeiğmii bugün de tasrih ettim, kanun istikbal 
için bir silâhtır. Kim kullanacak?. Bunu ben bil
mem Şevket Bey. Menderes, haksız yere filânı 
mahkûm ettirdi diye iddiada bulunmadım. Biz is
tikbali düşünerek müeyyideler koymak zorunda
yız. Bunu Ali Efendi, Veli Efendi tatbik edecek
tir diye şahısların melekliği ile ve fazileti ile avu
narak bu tedbirleri almaktan geri kalamayız 
Şevket Bey. 

Benim konuşmalarım isnattan uzaktır arka
daşlar, mümkün olduğu kadar Hükümeti bu 
mevzuda mutedil tenkit etmeyi, de doğru bulu
yorum. Millî bir meseledir, bu mevzuda birbir
lerine girdiler diye, -ele âleme söyletmiyelim. 
(Bra^jo sesleri). Ama, bu düşünce bâzı işaretler
de bulunmaya mâni teşkil etmez. 

Arkadaşlar; hukukçu arkadaşlarımız çok iyi 
bilirler; adaletin bir teminatı da mahkemelerin 
aleni olmasıdır. Tek parti, devrinde Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununda yer almış olan bir 
hüküm bakınız nasıl kullanılmıştır ve maalesef 
nasıl kullanılmaktadır : 

Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir eden, 
Meclisi tahkir eden, filânı tahkir eden, eden ... 
Birtakım 158 - 159 ncu maddeler var. Bunlara 
göıse bir suç işlemiş olanların muhakemelerinin 
gizli yapılmasının talebedilmesi Adalet Bakanlığı 
tarafından savcılara bir tamimle bildirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, size mis.il vereyim. İş
te bu tamimin yarattığı ruh haleti bugün de 
mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Geçenler
de bir arkadaşımız İstanbul'da muhakeme edi
liyor. Taksim'de binlerce vatandaşın önünde 
bir konuşma yapmış. Bu konuşmada hükümete 
hakaret etmiş. Mahkemeye veriliyor, gizli cel
se. Netice beraet. 

Çok rica ederim arkadaşlar, binlerce insanın 
önünde söylenen bir söz o kütlede bir feveran ya
ratmamış, memleket asayişi ihlâl edilmemiş 
de; hâkim huzurunda, jandarmanın nezaretin-
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de bir muhakeme yapılırken. asayiş ihlâl 
edilebilirnıiş, millî his rencide edılebilirmiş diye 
hâlâ o gizli muhakeme usulü tatbik ediliyor. İş
te bu, kanunun o hükmünden istifade eden dün
kü adalet bakanlarının yarattıkları bir havadır 
ve hâlâ bugün de buna devam edilmektedir. 

însan Hakları Beyannamesini kabul ederek, 
medeni milletlerle aynı saflarda bulunuyoruz. 
Bugün en basit meselelerde gizli muhakeme usu
lü devam ediyor. Memleketin itibarı namma, 
dâhilde bu kanunun yaratabileceği emniyetsizlik 
namına, biz parti olarak, bu gibi suçluların as
kerî mahkemelere açık veya kapalı yollardan ve
rilmemesini istiy/oruz ve muhakemelerinin aleni 
olmasını temenni ediyoruz. 

Bu söylediğimiz sözler bugünkü iktidar için 
bir itham mevzuu olarak ele alınmamalıdır. Her 
iktidar için bahis mevzuu olacak bir meseledir, 
bunlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu cihetleri böylece 
tebarüz ettirdikten sonra şimdi hükümetin esbabı 
mucibesine ve hükümetin sunmuş olduğu tasarıya 
temas edeceğim: Bu tasarıda dikkatimizi çeken, 
hafif mânada telâkki edebilirler belki, endi
şemizi celbeden bâzı noktalar var, muay
yen bir zihniyetin tezahürü telâkki edilebilecek 
bâzı noktalar var. Hükümet, çok iyi bilir M, 
Demokrat Parti, muhalefet saflarında bulun
duğu zaman bu memleketin kanun dışı kanun
larla idare edildiğini,, arkadaşlar senelerce söy
lemişti. Bu çok güzel tâbir, de Menderes'indir. 
Bir devrin zihniyetini anlamak için, hürriyet 
ve demokrasi ile alâkasını anlamak için uzun 
boylu didinmeye lüzum yoktur. O devrin zih
niyeti o devrin kanunlarında yer alacağına gö
re tek parti devrinin hec vesile ile bir istibdat 
devri olduğu burada belirtilen tek partili ta-
hüküm devrinin mesnedi olan Ceza Kanununa 
veya kanunlarına bakmak kâfidir. Bu kanun 
mademki, her vesile ile tebarüz ettirdiğiniz key
fî bir devrin mesnedidir, o zihniyetin mahsulü
dür. Memlekette yepyeni bir devir açtğımızı ve 
memlekette yeni bir zihniyet getirdiğimizi her 
vesile ile tekrar ediyoruz. O halde neden ye
ni devrin, zihniyeti ve havası ile o eski devrin 
kanunundaki sakat hükümleri kaldırmak yo
luna gitmedik? 

Sayın Menderes diyecekler ki, bütün bu 
kanunlarda değişiklik yapmak zamana müte-
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vakkıftı. Bu itibarla bu tadil tasarısını getir
mek de âcil bir ihtiyaç haline gelmişti. Bu 
itibarla kısmi bir tadille karşınıza geldik. 

Arkadaşlar, mevcut mevzuatın, prensip
lerden inhiraf eden günü gününe bir siya
setin esiri olan kısmi tadillerle ne hale getiril
miş olduğunu bir an için düşünmenizi rica edi
yorum, Demokrat Parti Hükümeti bu ka
nun tasarısını, eğer hatırımda yanlış kalmamış
sa, on ikinci ayın başında Meclise getirmişti. 
Aradan 11 ay geçiyor. Biz bu kanun tasarısı 
üzerinde duruyoruz. Eğer âcil bir ihtiyaç de-

• dikleri gibi, alev bacayı saracak bir durum ol
saydı elbetteki Meclis, böyle bir kanun tasarı
sına lakayt kalmazdı. Yahut daha büyük bir 
süratle çıkarmak için harekete geçerdi. Ma
demki bu kanun 11 ay bekliyor. Bu kadar acele 
değilmiş, neden Sayın Menderes Hükümeti bu 
tek parti nizamının temeli olan Ceza Kanunun
da hürriyeti boğan diğer maddeleri tadil ederek 
kül halinde bir tadille karşımıza gelmediler? ne
den kısmi tadi! yoluna gittiler? îşte üzerinde 
durulacak, endişe ile durulacak bir nokta da bu
dur arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bugün kabinede yer almış bulu
nan bir arkadaşımızın bundan iki sene evvel 
Meclis kürsüsünden izhar ettiği bir endişeyi biz 
de izhar edeceğiz ve o günkü tasvir ettiği duru
mun bugün de şu veya bu ölçüde devam ettiği
ni söyliyeceğiz. 

Sayın Nuri özsan, 1949 senesi Haziranında 
bu Meclis kürsüsünden aynen şu sözleri söyle
mişti : 

(Vatandaş hürriyeti Anayasanın teminatı al
tındadır. Vatandaşların bu hürriyetlerden emin, 
korkusuz ve vesvesesiz yaşamaları icabeder. Her 
hangi bir iftiranın tehdit ve endişesi altında 
huzursuz kalmamaları icabeder. Bu itibarla Ka
nunlar tedvin edilirken bâzı kötü niyetli insan
ların iftiralarına bir vasıta olacak mahiyet ta
şımaması ve böyle bir imkân verilmemesi lâ
zımdır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bugün bir
çok vatandaşlar kötü niyetli, kötü tıynetli bâzı 
kimselerin kanunlara, Hükümete, Devlet Başka
nına sövdü iftirasının tehdidi altında ve bunun 
korkusu içinde muztarip ve endişelidirler. Birçok 
vatandaşlarımız bu iftiranın kurbanı olarak 
mahkemelere sürüklenmekte ve hattâ hapisha
neye gitmektedir.) Sayın Nuri.özsan arkadaşımı-
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zın çok güzel tasvir ettiği bu tabloya göre o va
tandaşları hapishaneye sürükliyen hükümler ne
lerdi? Çok iyi bilirsiniz ki bunların başında 158 
ve 159 ncu maddeler gelir. Hiç kimse Devlet Baş
kanına sövülsün, hakaret edilsin fikrini müdafaa 
edemez. Hiç kimse Meclise hakaret edilsin fikrini 
müdafaa edemez. Fakat velevki ima ta
rikiyle dahi olsa diye elâstiki bir kanunla 
vatandaşı bir takım haklarından mahrum e-
decek ağır ceza müeyyideleriyle o vatandaşın 
karşısına çıkan bir nizam, demokrat ve hürriyet 
perver olduğunu iddia edemez. Bu itibarla biz de 
şimdi Sayın Menderes'ten şu sualin cevaplandı
rılmasını istiyoruz; 480. maddede hakarete uğra
yan bir vatandaşı korumak hususunda endişe 
göstererek bu kısmî tadil tasarısı içerisine bu 
480. maddeyi sokan Sayın Menderes'e soruyo
ruz; acaba bu 158 ve 159 ncu maddeler bu mem
lekette siyasi hürriyet bakımından vatandaşın 
haysiyeti bakımından 480. maddeden daha mı 
art ehemmiyetlidir? 

Görülüyor ki arkadaşlar; hükümetiniz hangi 
kasıt ve saik ile hareket ettiğini iddia ederse 
etsin, büyük tenakuzlar içindedir. Bir meseleye 
daha parmak basacağım; bunlar bir marazın be
lirtileridir. Arkadaşlar, Matbuat Kanununun 
mahut bir otuzuncu maddesi vardı. Demokrat 
Parti muhalefette iken; cümlemiz muhalefette 
iken, bu kanunun demokratik esaslara uygun 
olmadığın], gazeteleri baskı altına aldığını, 
matbuat hürriyetini hiçe indirdiğini matbu
atın murakabesini zayıflattığım o kadar güzel 
cümlelerle halka ifade ettik ki Meclis açılır açıl
maz Hükümet getirdiği bir tasarı ile bu kanunun 
30 ncu maddesini ortadan kaldırdı. 

Bugün görüyoruz ki; Hükümet o zaman bu 
maddeyi, Matbuat Kanununa, olmadığı zaman 
Ceza Kanununa aktarılması icabeden bir madde 
olduğundan dolayı teknik bir düşünce ile alma
mış ve Büyük. Meclis, Matbuat hürriyete kavuş
tu diye alkışlıyan Büyük Meclis aktarılacak bir 
maddeyi alkışlamış, aradan beş altı ay geçiyor, 
Matbuat Kanunu çıktıktan sonra ortaya 30 ncu 
madde çıkıyor. Şeref ve haysiyet mevzuunda çok 
hassas olduğunu tebarüz ettiren Menderes eğer 
bir aktarma düşünmüş olsaydı, eğer Yüksek Mec
lis bir aktarmayı aklından geçirmiş olsaydı her 
halde Temmuz ayı ile Kânunuevvel ayı arasın
da geçen zaman boşa geçmezdi. îeabettiği za-
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man 24 saatte kanunların nasıl çıktığını görmü
şüzdür. O zaman Adnan Menderes böyle bir ak
tarmayı aklından geçirmiş olsaydı şeref ve hay
siyeti korumak bakımından lüzumlu bir madde
yi elbette kısa bir zamanda Meclisten geçirmek 
suretiyle.... (Sadede gel sesleri) Hepsi sadettir. 
Sözlerim mahdut mânada politika değil hakikat
tir. (Devam, devam sesleri). 

Arkadaşlar bu nevi tenakuzlarla dolu olarak 
karşımıza bir tasarı gelirse bu kanun tasarısın
da da birçok bakımlardan vuzuhtan eser bulun
mazsa bu suçluların nerede muhakeme edileceği 
ve muhakemelerinin aleni yapılıp yapılmıyaea-
ğına dair en ufak bir işaret bulunmazsa vatan-
daşda endişe kendini göstermez mi? Bu mesele
yi bâzı demokrat arkadaşlarla da münakaşa. 
ettik. D. P. programında tevhidi kaza esasını ka
imi ettiğinden usule ait hükümler ayrı bir ta
sarı ile Meclise getirilecektir dediler. Müstace
liyet ve ehemmiyetine mebni millî emniyeti koru
mak endişesiyle, diğer cezai hükümlerin tâdilini 
bir tarafa bırakarak bu tasarıyı Meclise getiren 
Hükümet, cemiyetin emniyetini düşünürken, ay
nı derecede düşünülmesi lâzımgelen ferdin emni
yetini de teminat altına alan hükümleri de bera
ber getiremez mi idi? Sonra bu kadar mühim 
olduğu söylenen bir kanun tasarısı 11 ay Mec
liste kalırsa diğer tekliflerin ve tasarıların kaç 
ay kalacağını kimse tahmin edemez. İki kanun 
arasında geçen zaman zarfında birçok vatan
daş mahkûm edilebilir, bu mahkûmiyetler haklı 
da olabilir, haksız da olabilir. Bunu kimse tah-
nrn edemez. 

Arkadaşlar, Hükümetin esbabı mucibesini 
dikkatle okuduğumu zannediyorum. Orada em
niyet unsurunu, huzur unsurunu haklı olarak 
demokratik bir nizamın temeli olarak kabul et
mektedir. 

Bütün hukukçu arkadaşlar çok iyi bilirler 
ki, kanunsuz suç ve ceza olmaz; prensibi, sırf 
cemiyetin emniyet ve huzurunu temin etmek 
için konmuştur. Aksini düşünecek olursak, rü
yama girdin, seni idam edelim, diyenler çıka
bilir. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümet bu prensibi çok 
haklı olarak buraya, esbabı mucibeye koymuş 
ve tebarüz ettirmiş. Bu itibarla da eski iktidar 
zamanında çıkmış olan metinlere vuzuh vermek 
istemiş, Fakat maalesef bu hedefine varamamış-
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tır. Hepiniz takdir edersiniz ki ; kanunsuz suç j 
olmaz, ceza olmaz prensibinin bir mâna ifade 
edebilmesi için kanunun mânasını vatandaşla
rın anlıyabilmesi, lâzımdır. Kanunun mânasını I 
anlamakta münevver vatandaşlar, hattâ hukuk- | 
çular güçlük çekiyorlarsa bu takdirde kanun
suz suç olmaz prensibinin hiçbir mânası kalnıaz. 
Kanunsuz suç ile mânası anlaşılamıyan kanu
nun ihdas ettiği suç arasındaki fark bir mahi
yet r'farkı değil, bir derece fafkıdir. BMeree 
vatandaş veya münevver, hangi hareket suç, 
hangisi de|îldir, tefrik edemez. Bin&enaleyh 
böyle Bir ^kanunun mevcudiyeti ile adem ime v-
cüdiyeti arasında mahiyet itibariyle bir fark 
yoktur, bir derece farkı vardır, vatâncîaişa em
niyet verme bakımından bir mahiyet farkı yok- ı 
tu?. 

Misâl olarak arzedeyim ki; kanuna vuzuh 
verittek istiyen Hükümet, millî hisleri zayıflat
mak ; gibi bir hüküm sevketmîştir. Millî hisleri 
zayıflatmak ne demektir arkadaşlar?.. Bu'nere- f 
den başlar, nerede nihayet bulur? Lâstik gibi 
bir kelime, istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Em
niyet getireceğim mülâhazasiyle kanunu getiren 
Hükümet bu hükümlerden tevakki etmeli idi. | 
Yine kanunda öyle hükümler vardır ki ; onlar, I 
iftiraya mesnet olarak mııhbirlere tanınan ge- | 
niş imtiyazlardır. 

Arkadaşlar; öyle zaman oluyor ki, kendi 
aramızda bizzat kendi kendimizi tenkid ediyo
ruz. Memleketimiz iptidaîdir, geri kalmıştır, 
diyoruz. Biz bu sözleri söylerken milletimizi 
hakir görmek gibi bir kasıtla hareket etmiyo
ruz. îhsan çok öa-ğlı olduğu şeye karşı acı lâf
lar edebilir, iki arkadaş 'yanyana gelmiş, kırk 
seneden beri hürriyet hürriyet deniliyor, fakat 
bir netice yok, biz adam olamayız, diyor. ı 

Bunu söyliyen vatandaş, muayyen %Mise-
lerin kendi, ruhunda yarattığı ıstırabı ifade et
mekten başka bir şey düşünmemiştir, iki kişi
nin. yanında bulunan bir muhbir-, millî hisleri za '-
fa. uğratacak söz söyledi,- diye bir ihbarda bulu
nacak, haydi bakalım mahkemelere... (Olmaz ses- I 
leri). Bu fikri garip buluyorlar, fakat biz bun
lara cevap aldıktan sonra mukabil cevaplarımı- I 
zı verdiğimiz-zaman, haksız olmadığımızı birçok 
insanların bizim gibi düşünmüş olduğunu kabul I 
edeceklerdir. iki kişi bir araya gelecekmiş, mu-
tabıkkalacakmış,bir cemiyet' olacakmış, fiile geç- j 
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îıiese de, bunların vaziyeti stiç sayıl acıkmış... Böy
le birşeyin büyük mahzurları olacağını söyleme
ye lüzum soktur. Hem iftira imkâninı verir, 
hem do nadim olmalı imkânını vermez. Binaen
aleyh, hukuki esaslara, umumi prensiplere üy-
mıyan birtakım esâslar, iftiraya mesnet ola
cak, müphem hükümler bunda mevcuttur. Bu 
itibarla bu hali ile bu kanun hedefine varacak 
durumda değildir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir de bu kanun tasarı
sında, eski kanunda olduğu gibi, bizce yanyana 
getirilmesi doğru olmıyan iki şey yanyana geti
rilmiştir. Dinî fikirleri yaymak ve komünizm. 
Her ikisi de aynı seviyede, aynı mahiyette telâkki 
edilmiştir. Tamamen vatan ve millet sevgilerini 
baltalıyan komünistlikle, din fikirlerini yay
ma suçunun aynı mahiyette, aynı seviyede 
tutulduğunu teessürle ifade etmek isteriz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• Yanlış anlaşılmasın... Din fikirlerini yay
mak, suç değildir bu memlekette. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — öyle
si de var. O kısmı da var, o kısmı da var. Din ile 
komünizmi yanyana getirmek size fazla gözü
kür ama unutmayınız ki; komünizm din kisvesine 
bürünür diyecekler, komünizmin girmediği kisve 
yoktur. Bizzat Hükümet diyor ki; komünizm 
Makyavelisttir. Makyavelist olduktan sonra her 
şey olur. Binaenaleyh, milliyetçi de gözükür, va
tanperver de göızükür, adaİetperver de gözükür. 
Liberalim, sosyalistim der. 

CELÂL ARAT (İzmir) — Yalan. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yalan 

demiyor ki, kendisi ... 
Komünizm din kisvesine bürünür esbabı mu-

cibesi ile ikisinin yanyana getirilmesini mazur 
gösteremeyiz, böyle bir fikri kabul edemeyiz. 
Madem ki, sosyalist kisvesine giriyor, madem ki, 
milliyetçi kisvesine giriyor, bunlar hakkında da 
liüküm koyalım, gibi bir neticeye varmak müm
kün olur. Şüphesiz böyle bir hüküm konulmasını 
istemek, ne benim aklımdan geçiyor, ne de esba
bı mucibesini gördüğümüz Hükümetin aklın
dan geçiyor. Yalnız bu ikisinin yanyana getiril
mesini mazur göstermek için (Komünizm din 
kisvesine de bürünür) sözü kâfi değildir, bizi ik
na edecek başka sözleri varsa şüphesiz ki, açıklar
lar, ondan dolayı memnun kalırız, 
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OSMAN BÖLÜKBAŞ1 (Kırşehir) — "Mnlite-

rem arkadaşlar, adalet, tecelli ettiği için teşek
kül' ederim, cümlenize, (İçtüzüğe 'teşekkür et, 
bize değil sesleri)-

Muhterem arkadaşlar; mevcut tasan üze
rinde konuşurken hiçbir arkadaşımı rencide 
etmeyi hatırıma getirmedin!. Hukukçu arka
daşların çok iyi bildikleri .şekilde burada (kas
ti tecavüz) denilen bir talihsizliğe uğradığım 
anlaşılıyor. Sayın Menderes'in -asabi bir eda 
ile yaptığı bâzı tarizlerine muhatap oldum. 

Sayın Menderes buyurdular ki, birtakım ve
himlerle pek hayati ehemmiyette olan bu tasarı
ya yandan hücum etmesini Bölükbaşı'ya yakış-
tıı-nmadım. I»u ağır bir ithamdır, ben böyle 
bii' illuıma muhatap olacak adam değilim, bu 
sözün nereye gitmesi icabettiğiıii takdirinize 
bırakıyorum arkadaşlar. 

Arkadaşlar, demokrasi ınücadelesinde-ber-ı-
ber çalışl iğimiz. demokrasi mücadelesinde bü
yük hizmeti olan Menderes'in demokrasi icap
larından bu derecede tcgafül edeceğini aklım
dan geçirmezdim. Fakat anlaşılan, heyecanla
rına kapılarak bâzı esaslı noktaları unuttular. 

Buyurdular ki: ulvimin hak've hürriyeti teh
dit altındadır bu memlekette, gelsinler, söyle
sinler». 21 milyon insan burada değil. 'Kimler 
tehdit altında kalmış, malûmumuz değildir. (Biz 
buradayız sesleri). Milletin mümessiliyiz ama 
her kesin başına gelen derdi 'bilemeyiz. (Gülüş
meler). 

Şimdi arkadaşlar; milletin -mümessili oldu
ğumuz muhakkak. Bu millî hâkimiyet, mefhu
muna izafe ettiğimiz kıymet ne olursa olsun bir 
takım fiilî Irakikatlar mevcuttur.-Evet,'milletin 
mümessiliyiz, bizden başka <da milletin mümes
sili yoktur, kabul. 

Hak ve hürriyetleri tehdit altında olan kim 
ise söylesinler, dediler. 

Sayın'Menderes; birinci hükümetlerini kur
dukları zaman burada okudukları programda 
tek partinin bir tahlilini yaparken, vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin'Anayasa tarafından te
minat altına alınmadığım, bu teminatsız olan 
Anayasa yüzünden birçok hakların ihlâl edil
diğini - Kelime kelime olmasa bile esas itiba
riyle - ifade ettiler vei vatandaş hak ve.hürriye
tini teminat altına almak için anayasanın tâdili 
lüzumunu müdafaa ettiler, 
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Bizzat kendilerinin müdafaa ettikleri b̂u 

esasa göre demokratik nizamda teminat mev
zuunda ne Bölükbaşı'nın, 'ne de fâni -olan 
Menderes 'in sözleri bir mâna 'ifade erder. 'Bu
rada hakiki teminat kanun ve müesseselerin 
vereceği teminattır. 'Kanunlar mükemmel 'değil
se, müesseseler, hakları koruyacak müesseseler 
ve hükümler'mevcut değilse, 'Sayın Mende
res'in - burada bir'kelimelrullanaeağım. - bo$-
1 uğa .söylediği bu söz kimseyi;- tatmin• '-etmez. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — T ü r k 
milletini tatmin'eder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (-Devamla) —'Sende 
mi Brütüs.L. 

MU'RAD ALÎ .ÜLGEN (Konya) — ;Ne./de
di n? 

OSMAN BÖLÜK BAŞI (Devamla) —-"Seride 
mi Brütüs?... 

MURAD ÂLI ÜLGEN ('Konya) — A y n e n 
sana iade ederim bu sözü, ağzım topla. (Gülüş
meler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, bir arkadaşın kalbinde iğbirar -kalma
sın diye iki kelime söyliyeyim; çok dost idik'de 
ona «Sende mi Brütüs» dedim, kötü b i r şeymiş 
gibr derhal iade 'ettiler. 

'"Binaenaleyh,"' bu memlekette mütemadiyen 
yeni olduğu söylenen zihniyetin 'iri ân ası ~kanun 
ve müesseselerde yer almadıkça -yeni zihniyet 
iddiasının bizim için tatmin edici bir .tarafı 
yoktur. Düşünmek mecburiyetindeyiz ki, bura
da - konuşan'da, 'teminat?veren *AdnanMenderes 
de, dinliyen -cemaat-da. fânidir. - Zamanın;:.in
sanları >nereye sevkedeeeğini kimse ^bilmez. 
S a y ı n 'Menderes 'in> - şahsi teminat ı ..tarihî ;«haki-
katlardan tegafül etmeye bizi ^sevkedemez. 
Mili etin iradesiyle • seçilmiş , olmak bu- -memle
kette. hürriyetin teminat-altında,.olduğmuı4fa-
de- etmez. Sayın Menderes'in -aflarma ,-mağ-
ruren ifade edeyim; ki, ;teşbihte hata olmaz=der-
ler;- veçhi.şebehe bakılır,-.rne müşehbehe. ne.de 
müşebbelıün-..-bine... Bunlar-biribirinin> aynı .ol
mak lâzınigelmez. 

' Hitl'er'de milletin • iradesiyle - seçilmişti.: ;Bu • 
nu söylemekle siz de- o -yola «gidiyorsunuz, öy
le' olacaksınız 'demiyorum. -Ben bir dthama-mâ
ruz kalıyorum.-"Serabım-'nazaridiıv razr-ölım. 

Sayın Menderes, gazetelerin neşriyatına'bakı-
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nız, her gün iktidar vo mensuplarına taarruz- j 
hırda bulunuyorlar binaenaleyh tehlikede olan | 
biziz, bize tecavüz e d i y o r , buyuruyorlar. 

Arkadaşlar, iktidar ve mensupları Türk Ce- | 
za Kanununun suç saydığı şekilde taarruza uğ
ramışla rsa adalet harekete geçer. Bu kanunun 
müzakeresi esnasında bu sözlerin büyük kıymeti 
olmaması lâzımdır. Hukuk devletinde taarruz 
varsa adliye hemen harekete geçer. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan- | 
bul) — Kanunlarımızda yoktur, ne kadar libe
ral olduğunu göstermek için arzettim. . 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Anla
yamadım efendim, tekrar edin. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —- Kanunlarımızda yoktur, liberal oldu
ğunu göstermek için arzettim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Val
lahi antidemokratik diye zeminini yaptığınız 
kanunların siz liberal olduğunu söyledikten son
ra O. İT. Partisi herkesten evvel alkışlar. (Gü
lüşmeler, sağdan alkışlar). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — ]Tepsini tadil ettik. Kalan varsa teklif 
yaparsın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) -~ Sayın 
Menderes buyuruyorlar ki, onların hepsini de
ğiştirdim, kalan varsa teklif et. 

Sayın Menderes beni mazur görsünler, bir 
söz söyliveceğim, darılmasınla.!-. Türkçedo bir 
darbı mesel vardır: (İpe un sermek.) 

Bir defa daha bu konuda İkinci Menderes 
Hükümetinin programını tenkit ettiğimiz zam arı 
Sayın Menderes'in öyle bir hitabına mâruz kal
mıştım: Şunları sen teklif etsene, demişlerdi. 

Arkadaşlar; istibdada dayanan bir devir ge
çirdiğimizi söylüyoruz. Kanunlarda yüzlerce, 
binlerce antidemokratik hükümler vardır. Belki 
benim de getireceğim teklifler vardır. • Fakat bu 
hükümlerin bir ayda değiştirilebileceğini D. P.. 
o zaman Sayın Başkanı bulunan şimdiki Cum
hurbaşkanımızın ağzı ile bu millete bildirmişti. 
Böyle bir laalıhüdün mânevi yükü altında 410 
kişilik bir cemaatle Demokrat Parti harekete geç
mez de bir Bölükbaşı'nın üzerine bu vazife yük-
letilirse eyvah. Tâbirimi mazur görün, tekrar 
ediyorum böyle bir şeyi istemek buz gibi ipe 
un sermektir. 
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| FEJIMt ÇOBANOĞLU (Erzurum) —. Bö-
j lükbaşı olduğun için.. 
| OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka-
I daşlar, buyurdular ki, adliye bu kanunları tat

bik ederken Börükbaşı arkadaşımızın endişele
rine hak verdirecek bir çığıra giderse hak ve 
hürriyetin nigehbanı olan Büyük Meclise baş 
vururuz. Sayın Menderes, atı alan Üsküdar'ı 
geçtikten sonra eyvah para etmez. Nasreddin 
Hocanın dediği gibi (testiyi kırmadan tokadı 
vurmak) lâzımdır. Büyük Meclisin mil.Jet hak
larını korumak hususunda igöstereceği hassa
siyet bir kanunun elâstikî hükümlerine tenkit 
neşterini vurmamıza hiçbir zaman mâni ola
maz ve böyle bir endişe ile karşılarına gelen 
arkadaşı da Menderes bir nevi tekdir yoluna 
sapmama hdırlar, antidemokratiktir. (Sağdan 
gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar; 24 saatte kanun çı
karmak meselesine de temas ettiler. Evet bir 
kanun icabında 24 saatte de çıkabilir. Memle
ketin hayatını tehdit eden öy]e tehlikeler olabi
lir ki ; 24 saatte değil, hattâ 2 saatte de ka
nun çıkabilir. Böyle bir ihtimale dayanarak 24 
saatte kanun çıkabilir demek, bunun da usul 
olmasını talebetmek, temenni etmek demek de
ğildir. 

Sayın Menderes, Matbuat Kanununun 30 
ncu maddesi vaktiyle kaldırıldığı halde şimdi 
- güya devir muamelesini yapmak için - yeni 
bir tasarı ile karşımıza geldiler. Bu nasıl 
oluyor, sualimize karşı da hiç cevap vermedi
ler. Eskiden hükümetten gelen kanunlar Mec
listen aynen geçerdi, şimdi milletvekilleri ne 
düşünüyorlarsa öyle yapılır, diyorlar. 

Sonra, burada Yüksek Meclisin kuvvet ve 
kudretini mütemadiyen tebarüz ettirmekte ben
ce fayda yoktur, buna lüzum da yok. Millet
vekillerinin elbette kuvvet ve kudretleri var
dır. Bunu bir taktik silâhı olarak Menderes 
çok kullanıp bundan bir netice almak isti
yorlar. Bunun mânası aşikârdır. Ben de de
min kanunun bu suretle çıkması halinde bel
ki bir gün demokrasi aleyhinde bir silâh olarak 
kullanılabileceğini söyledim. Silâhtan maksa
dım, netice almaya yarıyan bir vasıta idi. Fa
kat Menderes ona da tariz ettiler. Binaenaleyh. 
Menderes'e hangi duygular hâkim olursa olsun. 
tenkidedilecek tarafı da olabilir tabiî, buraya 
getirdiği tasarı, deminden beri verdiğim iza-
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hatta tebarüz ettirdiğim gibi rnâlûl bulunmak
tadır. Tasarının bu kusurları düzeltilmelidir. 
îzhar ettiğimiz endişeler yerindedir. Mahke
melerin aleni olması, bu gibilerin kapalı veya 
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açık şekilde askerî mahkemelere verilmemesi 
şeklindeki görüşlerimize cevap vermelerini ve 
kusurların bir an evvel ortadan kaldırılması 
çaresini bulmalarını temenni ederiz efendim. 

. . . .> . . . ...... 
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