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1. — GEÇEN TU 

Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm öldüğü-'1'' 
ne dair Başbakanlık tezkeresi okunarak iki> daki
ka ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, trahom ve 
zührevi hastalıklarla mücadelede yeni antibiyo
tiklerin kullanılması sistemine geçilip geçilmedi-
ğine ve bundan fayda mülâhaza edilip edilmedi
ğine dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı cevap verdi. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 141 nci 
maddesinin komisyondan gelen birinci fıkrası 
kabul olundu. Maddenin diğer fıkraları ile 142 
nci madde sözcünün isteği üzerine ve verilen ta-
dilname ile birlikte Adalet Komisyonuna verildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Ha
ziran, Temmuz ve Ağustos ayları hesabı hakkın
daki Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu okunarak bilgi edinildi. 

Yazıh soru 
Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, 

Muhtelif Devlet çiftlikleri ve haralarında 1949 -
1951 yıllarında sahil ve yayla tohumluk buğday-

Tasanlar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısmında ve 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A/ l ve L işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı (1/267) (Büt
çe Komisyonuna), 

% —Islahı Hayvanat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/268) (Tarım Komisyonuna) 

Teklif 
3. —• Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Adalet Bakanlığına bağlı Yük
sek Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte 
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde derlen
mesine dair kanun teklifi (2/303) (Adalet ve 
Bütçe Komisyonlarına) 

ÇANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu 
ve 5 arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifinin reddine dair olan Adalet Komis
yonu raporu üzerinde bir müddet görüşüldü ve 
talep üzerine kanun teklifinin Adalet Komisyo
nuna geri verilmesi kabul edildi. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tasarısının 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

30 . XI . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Muhlis Tümay Füruzan Tekil 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

Muzaffer önal 

larının ekiliş saha genişlikleri ile istihsal ve to
hum tevziatının ne cins ve ne miktarının hangi 
illere verilmiş olduğuna dair yazılı soru öneregsi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/473). 

Tezkereler 
4. — Açık bulunan Danıştay Başkanlığı için 

seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/252) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona) 

5. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Ek
rem Baysal'm seçim tutanağı hakkında Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi (3/253) 
(Tutanakları İnceleme Komisyonuna) 

Rapor 
6. — Deniz tuzlalarından yabancı memle

ketlere ihraç edilmek sartiyle tuz istihsali için 
hakiki veya hükmi şahıslara izin verilebileceği 
hakkında kanun tasarısı ile Çanakkale Millet
vekili Kenan Akmanlar'm Tuz Kanununun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/210, 2/49) (Gündeme) 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Muzaffer önal (Tokad), Füruzan Tekil (İstanbul). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —v Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i. .— Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair olan kanun teklifinin 
geri verilmesi hakkında önergesi (4/195) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

BAŞKAN —T- Yeter çoğunluğumuz vardır; 
Birleşimin Birinci oturumunu açıyorum. 

KAMUTAYA SUNUŞLARI „ 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San

dığı hakkındaki 3575 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Fuad Seyhun 

BAŞKAN — Teklif geri verilmiştir. 

5. — DEMEÇLER 

1. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Ydl-
çtn'ın, dördüncü birleşimde Ordu Milletvekili 
Feyzi Boztepe'nin bir sorusunun görüşülmesi es
nasında şahsına yapılan sataşma münasebetiyle 

BAŞKAN — Hüseyin Cahit Yalçın, geçen 
celselerden birinde kendisine sataşma olduğun
dan bahsile söz istemiştir. Kendilerine söz veri
yorum. 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (Kars) — Muh
terem arkadaşlar; ben Avrupa Konseyi Asamb
lesine iştirak etmek üzere memleketten ayrıl
mış bulunduğum bir zamanda arkadaşlarımdan 
birisinin bir yazımı şu kürsüde bahis mevzuu ve 
bu münasebetle de şahsım hakkında bâzı sözler 
sarf etmiş olduğunu öğrendim. 

Şahsım hakkında söylenen sözlere mukabe
le etmiyeceğim. (Yazıyı oku sesleri) B. M. Mec
lisinin bu kürsüsünün mânevi azametine inan
mış olduğum için millet işlerine tahsis edilen 
bu makamdan şahsımı alâkadar eden bir mev

zua temas etmeyi kendime yakıştırmam. 
Esasa gelince; bu, seçim zamanında yazıl

mış bir makaledir. Böyle olmakla beraber ser 
çim mücadelesinden ve parti ihtiraslarından 
kendimi mümkün olduğu kadar uzak tutarak 
bir fikri... (Soldan gürültüler, belli, belli sesle
ri) (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim; hati
bin sözünün kesilmemesini rica ederim. 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (Devamla) — 
Bir fikri müdafaa etmeye çalıştım. (Gürültü
ler) 

«1950 de Türk Milleti gözleri kapalı olarak 
oy vermiştir.» Bu yazı bir hakaret telâkki edi
liyor, çünki gözleri kapalı olarak... (Gürültü
ler, devam devam sesleri) 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul)•— Aynı sö
zü tekrarlıyor musunuz? 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim. 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (Devamla) — 

Zannediyorum ki, milletvekillerinin birbirine 
hitap etmeleri ve birbirine cevap vermeleri 
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B : 11 30.11. 
riyaset kürsüsünün hukukuna bir tecavüz olur. 
Onun için müsaade buyurunuz, ben arzedeyim, 
sonra söz alır istediğiniz kadar mukabele eder
siniz. Niçin hiddet mevzuu yapıyorsunuz?. 

Arzedeyim: bu mesele, (Latak^rabüsselate) 
hikâyesine benziyor. Bir yazının yarısı alınmış, 
diğer yarısı alınmamıştır. Halbuki bu makale
nin bir de alt tarafı vardır. Artık birbirimizin 
lakırdılarından nem kaparak, birbirimizi kır
maya o kadar alışmışız ki... 

Yani diye başlıyarak bu yazının ne demek 
olduğunu tasrih etmeye bilhassa, dikkat ettim. 
Yani umumi heyeti itibariyle Demokrat Parti
ye inanmış, onu tercih etmiş ve Demokrat 
Partini^ listesini sandıklara atmıştır. 

Seçimde, Muhtelif usuller vardır: Bir liste 
kabul edilir bir de listeler dışında şahıslar ko
nur ve efkârı umumiyenin karşısına çıkılır. 
Gerek Halk Partisi gerekse Demokrat Part i 
namzetlerinin hiçbirisi halkın karşısına kendi 
şahsiyetlerini koyup çıkmamışlardır. Listeler 
halinde rey alınmış ve halkın o partilere olan 
itimadı sayesinde seçim kazanmışlardır. Bu, bir 
hakikattir. Ben, o yazımla bu sistemin aleyhin
de bulunuyorum. Bu, bir fikirdir. İsabetli olur, 
olmaz. Bugün cari olan liste usulü ile alman 
oylar, yalnız partilere olan itimadı tazammun 
eder, ayrı ayrı o listeye dâhil şahsiyetlere iti
madı tazammun etmez. (O zaman partiye lüzum 
kalmaz sesleri) Bu, bir fikirdir, fikir müdafaa 
edilmez mi? aksi de müdafaa edilebildiği gibi. 

BAŞKAN — Sualli cevaplı konuşmıyalım, 
rica ederim. 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (Devamla) — 
«Bu listenin içinde yazılı olan adayların |% 99 u 
seçmenlerin büyük ekseriyetinin meçhulü oldu
ğu muhakkaktır. Seçmenler seçtiği milletve-

1. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosun- ! 
oğlu'nun, sicil almış jandarma albaylarının I 
terfi ettirilmemeleri sebebine ve diğer sınıflar- i 
dan aynı durumda bulunup Askerî Temyize j 
baş vuran albaylara dair İçişleri ve Millî 8a- \ 
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killerinin şahıslarına itimadını göstermiş değil, 
o şahısları bulan ve tavsiye eden partinin şahsi
yetine inanmıştır. Bu mânadadır ki, gözü ka
palı oy verilmiştir, .yiyorum». Bu kadari sara
hatten sonra artık" Millet Meclisinin mânevi 
şahsiyetine bir hakaret bulunduğu iddia edile
bilir mi? Düşününüz ki, bir seçim mücadelesi 
içinde bulunduğumuz halde ve ben bir Halk 
Partili olduğum ve Halk Partisinin resnû ga
zetesinde başmakale yazdığım halde bakınız 
ne diyorum: 

«Vatandaş, ne Halk Partisinin listesine inan, 
ne Demokrat Partinin listesine bağlan, sen 
şahsiyetine sahip ol, aklını, idrakini ve vicda
nını kullan. Her iki taraftan teklif edilen nam
zetlerin üzerinde düşün...» (Gürültüler) 

Şimdi itirazınızı kabul ediyorum, anlıyorum. 
Bu fikri kabul etmiyorsunuz. Buna bir diyece
ğim yok. Sizin vicdanınıza, idrakinize hâkim ola
cak değilim. Müdafaa ettiğim bir fikirdir, bun
dan Meclisin şehsiyeti mâneviyesine hakaret etti
ğim keyfiyetinin çıkarılması, beni müteessir edi
yor. Yoksa bana yapılan bir fena hareket olsa 
kaale bile almam. Meclise hakaret etmek mevkiin
de bulunmak, onun mânevi şahsiyetine hakaret et
mek mevkiine düşmek beni üzer ve benim için 
bir züldür. 

Bir fikiri, istiyen kabul eder, istiyen kabul 
etmez, her fikrin kabul edilmiyecek diye söylen
memesi, olmaz. Şu Meclisin içinde Halk Partili 
veya Demokrat Partili, hepimiz müttefik miyiz? 
Mesele bundan ibarettir. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Tarziye verir
seniz namuslu bir adamsınız, yoksa tevil etme
yiniz. 

BAŞKAN — Bu konuşmada tevil yoktur. 
Gündemin müteakip maddelerine geçiyoruz. 

vunma bakanlıklarından sözlü sorusu (6/449) 
BAŞKAN — Hayri Tosunoğlü burada mı 

efendim? (Yok sesleri). 
Hayri Tosunoğlü burada bulunmadığı için 

soru müteakip Birleşime kalmıştır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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7. - GÖRÜŞÜ! 

1.— Türk Ceza Kanonunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkımda kanun tasarısı ile 
Tekirdağ MilU&ûvkilİ Şevket' Mocan ve 53 ar
kadaşının, Türk Cza Kanununun 141 nci madde
sinin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçtoğ-
lu ve 2 arkadaşı ile Burdur Milletvekili Meh
met özbey'm, Türk Ceza Kanununun 515, 567 
ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103, 2/37, 219, 235) 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesini takip eden ikinci fıkrasının encü
mence hazırlanan metni gelmiştir. Onu okutup 
müzakeresine başlıyoruz. 

2. Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını top-
yekûn yoketmek gayesini güden cemiyetleri her 
ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya 
tevessül edenler veya kuranlar veya bunların fa
aliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler 
ve bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan on 
beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırı
lırla!. 

BAŞKAN — İkinci fıkrayı kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Amacı cumhuriyetçiliğe aykırı olan ve
ya demokrasi prensiplerine aykırı olarak Dev
letin tek bir fert veya bir zümre tarafından 
idare edilmesini hedef tutan cemiyetleri kur
maya tevessül edenler veya kuranlar veya bun
ların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare 
edenler veya bu hususlarda yol gösterenler 
sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis ceza
siyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar; Türk Ceza Kanununun 
141 nci maddesinin üçüncü fıkrası okundu. 

Bu fıkra zahiren demokrasiyi müdafaa 
eden, fakat bu haliyle demokrasiyi öldüren, 
fikir hürriyeti mefhumunu tehlikeye koyan ve 
korkunç tefsirlere meydan verebilen 142 nci 
maddenin ikinci fıkrası ilk olarak memleketi
mizde yer almıştır. Dünyanın hali gözümüzün 
önündedir; birçok memleketlerin birçok mil
letlerin demokrasi ve cumhuriyeti anlayış, kav-

U3NÎŞLEE m ;) 

ray iş ire taktik tarzları başka başkadır. 
Cumhuriyetin * W demokrasinin bütün dün

yaca kabul v$"¥ak£rrûr ettirilmiş bir tek tarifi 
ve şekli mevcut değildir. Bu prensipler müp
hem ve değişik anlayış ve geniş takdirlere mü
sait mefhumlardır. Ceza kanunlarında suç un
surlarının müphem ve tefsire elverişli, istik
rar bulmamış mefhûmlarla vasıflandırılması 
çok tehlikelidir. Bundan daima kaçınılmak 
icabeder. Vâzıı kanunun hakiki suçluyu aman-
sızea cezalandırırken, masumu da haksız bir 
takip veya mahkûmiyetten kurtarma imkân 
ve şartlarını göz önünde tutması ve bilhassa 
mahkemelerin suçsuzu suçludan ayırma vazife
lerini kolaylaştıracak tedbirleri alması zaruri
dir. 

Her memleketin cumhuriyet ve demokrasi 
anlayışı kendi anayasasiyle taayyün eder. Bi
zim benimsediğimiz ve anladığımız mânada 
demokrasi prensipler Anayasamız hükümlerini 
ilham etmiş olması tabiîdir. 

Her memlekette ve her rejimde demokrasi 
prensipleri ayrıdır ve türlü türlü cumhuriyet
ler vardır. Binaenaleyh, buraya konulacak 
lâkırdı, yani 141 nci maddenin 3 ncü fıkrasın
daki (Amacı cumhuriyetçiliğe aykırı olan ve
ya demokrasi prensiplerine aykırı olarak . . . ) 
mefhumları yerine, (Anayasa esaslarına aykırı 
olarak Devletin bir fert yahut bir zümre tara
fından idare edilmesi) şeklinde değiştirilmesi 
daha doğru ve daha vazıh olur. Aksi halde 
ben cumhuriyeti böyle anlamıyorum, diğer 
memleketlerde meselâ Bulgaristan, Yugoslav
ya, Romanya başka şekilde anlıyor. 

(Cumhuriyet ve demokrasi prensipleri) bü
tün dünyada bir tek şekilde izah edilseydi an
lardım. 

Bunların izah ve tarifleri kanunlarda yer 
almadıkça esas unsur olarak ceza maddelerine 
konulmaları mahzurlu ve çok tehlikelidir. 

Arkadaşlarım; Anayasa hükümlerinin selâ
metini emniyet altına alalım. Bizim anladığı
mız demokrasiyi koruma bu mânadadır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÖRÜK (izmir) — Efendim, Kâmil Boran 
arkadaşımız, bu fıkradaki (cumhuriyetçiliğe 
aykırı, demokrasi prensiplerine aykırı nareket-
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lerin) tâbirlerinin fıkrada yeni yer almış oldu
ğundan îfeahis buyurdular. Halbuki (cumhuri
yetçiliğe) kelimesi evelden şvardi, demokrasi
ye aykırılık keyfiyeti ise bu defa konmuştur. 

Cumhuriyetçiliğe aykırı^ olsa birleşmeleri 
kurmak, teşebbüs, ve saire... 

Burada cumhuriyetçilikten maksut, Anaya
sanın ikinci maddesinde tesbit edilen prensip
lerden; devlet idaresinin cumhuriyetten başka 
bir esas olamıyacağmm teyidinden ibarettir. 
Anayasanın birinci maddesinin değişmiyeceği-
ne dair olan rabıtası da böyle bir müeyyidenin 
konmasını âmirdir. 

Burada cumhuriyetçilikten maksat, idare 
sisteminde, devletin, kamu hizmetlerini gördü
receği kimselerin ancak liyakat ve hakkaniyet
le tâyin edeceğine dairdir. 

Her hangi bir kamu hizmeti vazifesiyle mü
kellef olan memurların vazifeye tâyini esas 
prensibini Anayasa zannederim 92 nci madde
siyle derpiş etmiştir. Bu da böyle bir müeyyi
de şevkini âmirdir. 

Demokrasi prensiplerine aykırı hareket, ya
ni devletin fert veya zümre tarafından idaresi 
ise, burada mevzuubahs olamaz. Buradaki de
mokrasi prensiplerinden maksat doğrudan doğ
ruya insan hak ve hürriyetleridir, halkın doğ
rudan doğruya kendisi veya temsilcileri tara
fından idaresidir ki, bu da seçimlerle Meclisin 
ve hükümetin bu işlere katılmasıdır. Bu, hiç
bir şekilde müzakere ve münakaşaya imkân 
vermemektedir. Böyle birtakım imkân ve ih
timalleri vesile ittihaz ederek bu tarzda. bir 
suitefehhümde bulunmak doğru değildir. 

Komisyonun noktai nazarı budur ve bu hü
küm, bu maksatla konmuştur. 

(BAŞKAN — Hiyadet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

muhterem üstadımız Halil özyörük, teklifin ye
rinde olmadığını beyan ve izah buyurdular. Yal
nız bir cihet noksan kaldı, Kâmil Boran arkada
şımızın teklifi kabul olunursa ne netice hâsıl 
olur, onu arzedeeeğim : 

Takrirde deniliyor ki, «Anayasaya münafi» 
kelimesini maddeye koyalım. Anayasa malûm, 
muhtelif prensipleri havidir. Ezcümle anayasa
mız tevhidi kuva esasını muhtevidir, anayasa
mız devletçiliği ve altıoku muhtevidir. Eğer tek
lifleri kabul edilirse o netice hâsıl olur ki, tev
hidi kuvayı kaldırıp tefriki kuvayı istihdaf 
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eden bir partinin tevhidi kuvadan ayrılmak is
temesi bir suç olabilir, altıokun aleyhinde bir 
beyanda bulunmak, cemhret kurmak, parti kur
mak o vakit cezîj, tehdidi altına gir£r. Binaen
aleyh arkadaşımız, teklifiyle, kşn.jji bastığı dalı 
kendisi kesmektedir. Onun için,, tekliflerinin red
dini teklif ediyorum (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, verilen 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle «Cumhuriyet

çiliğe aykırı olan veya demokrasi prensiplerine 
aykırı olarak» mefhumları yerine «Anayasa 
esaslarına aykırı olarak» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim . 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Değiştirgeyi 
nazarı dikkate alanlar... Nazarı dikkate almıyan-
lar... Nazarı dikkate alınmamıştır, reddedilmiştir. 

Üçüncü bendi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Üçüncü bent kabul edil
miştir. 

Dördüncü bendi okutuyorum. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarına ırk 
mülâhazası ile kısmen veya tamamen kaldırma
yı hedef tutan veya millî duyguları yoketmeye 
veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri 
kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya 
bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare 
edenler veyahut bu hususlarda yol gösterenler 
bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bent hakkında söz istiyen var 
mı? 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, 141 nci maddenin dördüncü bendinde 
millî duygu tâbiri vardır. Bu millî duygu bizim 
hukuki mevzuatımızda vuzuhla ifade edilmiş bir 
tâbir değildir. Biliyorsunuz ki, bu madde politik 
bir maddedir. Millî duygu dediğimiz zaman bi
zim anladığımız mâna ve esaslar şunlardır: Bir 
milletin vatanperverlik hissi, bayrak sevgisi, or
duya olan hürmet ve sevgisi, bunların yamba-
şmda memlekete büyük çapta hizmet etmiş, tarih
te nam kazanmış, şahsiyle iftihar edilmesi lâzım-
gelen kimseler, ve saire. Bu duyguları rencide 
eden veyahut kaldırılmasına çalışanlar hakkında 
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141 nci maddede mevzu cezanın verilmesi yerin
dedir. Ama bunun bu şekliyle sarahaten ifade 
edMnesi u^tın düştüğünden dolayı yalnız millî 
duygu diyfe* maddeye geçmiştir/'Bendeniz millî 
duygu tâbirimi? yanma millî bütünlük kelimesi
nin konmasını teklif ediyorum. Bu tâbiri koydu
ğumuz takdirde fıkraya daha ziyade vuzuh ver
miş, olacağız. Bu hususta bir önerge takdim edi
yorum, takdir sizlere aittir. 

SAÎD BÎLGÎÇ (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar; yer yüzünde ırkların varlığı inkâr 
götürmez bir vakıadır. Müspet ilmin kabul et
tiği bu vakıayı kuru lâfla reddetmek imkân
sızdır. Mücerret olarak ısk fikri değil, ancak 
üstün ırk fikri tehlikelidir. Irki hasletlerimi
zin temadi ve tekâmülü esbabını bir ilmî mev
zu olarak işletmekte ve tekemmül ettirmekte 
aneak fayda vardır. Hiçbir zaman ayırıcı ve 
parçalayıcı ırkçılık bu memlekete girmemiştir. 
Almanya'da olduğu gibi yahudi insanın yağın
dan sabun imaline cevaz veren bir ırkçılık bu 
memlekette revaç bulamaz ve bulmamıştır da. 
Maksadım hiçbir arkadaşıma telmihte bulun
mak değildir. Geçenlerde Yüksek Mecliste ge
çen bir hâdiseyi huzurunuzda arzederek mera
mımı anlatmaya çalışacağım. 

Emrullah Nutku arkadaşımız geçenlerde bu
rada konuşurken; «yahudi pazarı» tâbirini kul 
landı. Bunun üzerine Salamon Adato arkada
şımız kürsüye çıktı ve yahudi ırkının müda
faasını yaptı. Kendilerine şunu hatırlatırım ki ; 

arkadaşımız yahudi ekalliyetinin değil, Türk 
Milletinin mümessilidir. 

İşte arkadaşlar; bu memlekette, eğer varsa, 
hâkim unsurda, devlet kuran unsurda ırk şu
uru yoktur, ekalliyet şuuru vardır. Yoksa biz
de başka ırk şuuru yoktur. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Binaenaleyh «Anayasanın tanı
dığı kamu haklarını ırk mülâhazasiyle ortadan 
kaldırmayı hedef tutan veya» kelimelerinin 
bentten çıkarılmasını teklif ederim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Arka
daşlar, benden evvel söz alan milletvekili ar
kadaşımız bundan altı ay evvel geçen bir hâ
dise dolayısiyle bir beyanda bulunmamı mev-
zubahs ettiler. Bu hâdiseden altı ay sonra 
bu şekilde konuşmaları her halde tezinde kuv
vetli olmadığına delâlet eder. 
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I Bendeniz o gün müdahale ettiğim zaman 
! bir ı»kı nazara alarak mâruzâtta? bulunmuş de

ğilim. Ancak bir ^demokratik sistemden bah
setmiştim. Yüksek Mecliste-öıgün hazır bu
lunmuş olan arkadaşların bir kısmının da ben
denizi alkışladıklarına zabıtlar şahittir. Bir mu-
sevi vatandaşa ait olan nüfus tezkeresinde «ya 
hudi» kaydı mevcuttur. Binaenaleyh bu ırkı 
tezyif edici bir söz söyliyen Emrullah Nutku'-
ya her halde bir cevap vermek zaruri idi. Ben? 

evvelâ Türküm. Fakat ondan sonra neyim?... 
Hiristiyan değilim, Yahudiyim. [Binaenaleyh 
Yahudiyi tezyif eden sözü söyliyen arkadaşıma 
ırkçılık bakımından değil, nezahet bakımından 
cevap vermek mecburiyetindeyim. 

CEMAL KÖPEÜLÜ (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, ırk meselesi mevzuubahis oldu. Ben-
denizce bu ırk meselesi çok tehlikeli bir mese
ledir. Bugün memleketimizde ırkçılık var mı
dır, yok mudur?. Onu bilmem. Fakat kanunlar 
ebet müddettir. Bu itibarla bolşevikliğin mün
hezim olduğu bir zaman gelecektir ki, o zaman 
bolşevikliğin işaret ettiği yerlere muhtelif par
tiler geçebilir. Meselâ; bugün halâ İspanya'da 
Franko, Almanya'da yeni nazizm yavaş yavaş 
gelişmeye çalışıyor. Cenubi Amerika'daki Pe
ron 'u unutmamak lâzımdır. Bu itibarla tehlike
li vaziyetleri önlemek mecburiyetindeyiz. Bi
naenaleyh bolşeviklikten sonra soldan sağa doğ
ru terazinin meyletmesi daima mümkündür. 
Kanunlar bugün için değil, yarın için yapılır. 
Binaenaleyh, bu hususta dikkat nazarınızı çe
kerim. Irkçılık * çok tehlikeli bir şeydir, komü
nistlikten çok aşağı bir şey değildir, milleti teh
likeye götüren bir teşekküldür. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz sayın arkadaşım 
Said Beyin fikrine iştirak edemiyeceğim. 

Irkçılığın bir kere ilmî bir tarifi yoktur. 
Nazariyatta sâf kan esasına göre kurulmuş ırk
çılık, bâzı tarihi ihtilâtlara dayanarak kurul
muş ırkçılık vesaire vesaire diye birtakım nazari 
fikirler mevcuttur. Ancak bu memleketin bütün
lüğünü, bu memlekette yalnız millî birliğin, 
millî şuurun Türk milliyetinin hâkim olduğunu 
anlatmak lâzımdır. Bu vatan, bir bütündür. 
Bu bütünün bir cephesi de millî şuura teşkil 
eder. Bu itibarla ırkçılık cereyanlarını ceza 
müeyyidesi altına almak lâzımdır. Bu memle
kette sinsi sinsi ırkçılık temayülleri mevcuttur. 
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Bu bir pj&alitedir. Bu realiteyi görmezsek, mem
lekette yalnız-millî şuur varjâır, arkçıhk soktur 
dersek kendi kendimizi aldtjftrız. 

Bu itibarla bu sinsi tem^ü^günün birinde 
ortaya çıkarsa, serbest saha'bulursa memlekette 
tahripkâr neticeler doğurur. Bunun için bu un
surun, bu kelimenin kanunda kalması memleke
tin yüksek menfaatleri bakımından zaruridir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Gelen 
önergeleri okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmamda 

mltmleketmıizde ırkçılık cereyanı olarak tavsif 
edilebilecek bir cereyanın mevcut olmadığını 
arzetmiştim. Mezkûr konuşmamdaki mucip se
beplere istinaden 141 nci maddenin 4 ncü ben
dindeki «Anayasanın tanıdığı kamu haklarını 
ırk mülahazası ile ortadan kaldırmayı hedef 
tutan veya» cümlesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Said Bilgiç 

Yüksek Başkanlığa 
Tadili konuşulmakta olan 141 nci maddenin 

4 ncü fıkrasındaki «millî duyguları yok etmeye» 
ifadesine daha kuvvetli bir vuzuh vermiş olmak 
için millî duygu tabirinin yanma «ve millî bir
liği» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 
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dilerine gördürüleceği kimselerin ancak li|?akâta 
ve istihkaka göre taayyün edeceği ve irsiyete 
müstenit her hangi birliamu vazifesi mevzuüba-
his olamıyacağıdır. 

Anayasamızın memurların liderliklerine gö
re vazifeye tâyin edilecekleri hakkındaki esas 
prensip, zannederim Anayasanın 92 nci maddesi 
dahi böyle bir müeyyidenin sevkını âmirdir, de
mokrasi prensiplerine aykırı olarak Devletin 
tek bir ferd yahut bir zümre tarafından idare 
edilmesini hedef tutan birleşmelere gelince: Bu
rada mevzuubahis olan demokrasi prensipleri, 
hürriyetler rejimi ve halkın doğrudan doğruya 
veya temsilcileri vasıtasiyle ve serbest seçimle 
Hükümet işlerine katılmasını sağlıyan ve buna 
mümasil diğer prensiplerdir. 

Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mü-
lâhazasiyle kaldırmayı hedef tutan birleşmelere 
gelince: 

Malûmu âlileri olduğu üzere İkinci Dünya 
Harbini mütaakıp Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunca ittihaz edilen bir karar gereğince ırk 
tefriklara ve bu nevi mülâhazalara müstenit fa
aliyetlerin tecrim edilmesi devletlerce kabul edil
miştir. Biz de buna rey vermiş olduk. Binaen
aleyh fıkranın bu üçüncü kısmı aynı zamanda 
beynelmilel bir taahhüdün yerine getirilmesini 
göz önünde tuttuğu gibi Anayasa'mn Türk va
tandaşını terif eden 88 nci maddesinin de zaru
ri bir neticesidir. 

Millî duygu dediğimiz zaman; arkadaşlar 
hepinizin malûmu olduğu üzere bu bahiste şunu 
düşünüyoruz. 

Millet öyle bir varlıktır ki: yalnız haldeki bir 
siyasi cemiyeti ifade etmez. Aynı zamanda o ce
miyetin maziden beraberinde getirdiği kıymet
leri, yenilikleri ve tekâmülü ve istikbalde özle
diği mesut ve müreffeh hayatı, onun şartlarını 
ve tahakkuku imkânlarını da beraberinde taşır. 
Binaenaleyh geçmişteki, haldeki ve istikbaldeki 
nesilleri ihtiva eder. Bu kitlenin duygularını ka
nunla tesbit etmeye imkân yoktur. Zira mille
tin duyguları da kendisi gibi mütemadiyen iyiye 
ve mükemmele doğru bir tekâmüle tâbidir. Bu 
millî duyguların muhtevasını tâyin, doğrudan 
doğruya mahkemelerin içtihadiyle halledilecek 
bir meseledir. 

Ancak millî duygu denince şunları anlıyoruz. 
Aile, mülkiyet telâkkisi, velayet müessesesi, na
faka, yurdun temamiyeti, hâkimiyeti milliye, 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — Efendim, bu millî duy
gu ve ırkçılık mülâhazası üzerinde hakikaten 
gerek komisyonda, evvelce ve sonra geçen mü
zakereler sırasında çok tevakkuf edildi. 

Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan birleşme
leri kurmaya teşebbüs ve saire: Burada Cumhu
riyetçilikten maksat: Anayasa'mn ikinci madde
sinde tesbit edilen prensiptir. Devletin Hükü
met tarzında, Cumhuriyetten başka bir esasın 
mevzuubahis olamıyacağımn teyididir. Anayasa
nın birinci maddesinin değiştirilemiyeceğine da
ir plan zabıtası da böyle bir müeyyidenin konul
masını âmirdir. Cumhuriyetçilikten maksat, 
idare sisteminde Devlet kamu hizmetlerinin ken-
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kanun üstünlüğü, adalete saygı, hürriyetlere 
bağcık, ferde hürmet gibi birtakım duygulardır. 

Arkadaşlar, bu topraktan olanlara yardım, 
göçmenlere yardım, millî duygu olmasa idi müm
kün olabilir miydi? Hükümet istediği kadar çaba
lasın, buna milleti icbar edebilir mi? Dördün
cü bendin ihtiva eylediği hüküm, millî duy
guları yoketmek veya zayıflatmaya matuf 
birleşmeleri tecziyeye aittir. 

Millî duygu mefhumu üzerinde durulmasını 
ve muhterem arkadaşların bu husustaki hassasi
yetlerini hürmetle karşılarım. Her şümullü tâ
bir gibi millî duygunun da açık ve vazıh bir 
şekilde tarifinin yapılması imkânı bulunama
dığım- teessürle ifade etmek lâzımdır. Eğer bu
na her türlü iltibası ve tereddüdü selbeden 
sarih' bir beyan eklenebilmiş olsaydı hiç şüphe
siz çok daha mükemmel bir metin ortaya çık
mış olurdu. Fakat bunlar öyle mefhumlar ve 
terimlerdir ki, tarifini mutlaka misalle gerek
çesinde izah etmek icabetmektedir. Millî duygu 
tâbiri memleketimizde komünizm faaliyeti baş
lamadan evvel hiçbirimizin hatırına bile gel-
miyen bir şeydi. 30 küsur seneden beri başlıyan 
bolşevizm ve komünizm faaliyetlerinin, bütün 
dünyayı tehdit eden korkunç ve tahripkâr te
sirleri insaniyetin tereddisini hedef tutan bir 
mahiyet aldıktan sonradır ki, bunun ilk defa 
el attığı millî duyguların korunması müstacel 
bir mesele olarak ortaya çıktı. Komünizmin 
ilk gözünü kestirdiği. ve bunu yokettikten ve 
zayıflattıktan- sonra yolunun açılacağına kaani 
bulunduğu engel, milletleri yaşatan ananeler 
ve mukaddesat olduğu için bunlara el uzatan
dan tabiî bir şey olamaz. Elbetteki bunların 
bir cemiyet nizamındaki hakiki kıymetleri o 
cemiyetin yaşaması kadar mühimdir. Bunu he
pimiz kabul ediyor fakat bunun bir vesilei 
tezvir olmasından korkuyoruz. Âcizane kanaa
timce korunmaması halinde doğacak felâketle 
korunmasının kanuni müeyyidelerle teyidinden 
tevellüt edecek zararlar mukayeseye esas ola
bilecek kadar dahi ehemmiyetli olamaz. Eğer 
tezvir ve tasni yoliyle bir kimseye bilfarz if
tira;••.edilmiş ve zarara sokularak şahsi hürriye
tinin insilâbına sebebiyet verilmişse Ceza Ka
nunumuzda bunun ne kadar ağır bir ceza ile 
karşılanmış olduğu malûmdur. Aynı cezayı 
«•öze aldıktan sonra şuurunu kaybetmiş olması 
lâzımgelen bir adamdan her şey beklenebilir. 
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Yalnız düşünülecek keyfiyet bu kabîl halterin 
tecziye edilebilmesidir. Bu suçların zabıta me
murları tarafından tahkik ve tetkiki sırasında 
kendisine suç isnat olunan kimsenin karakollar
da tazyıka uğrıyabilmesinden bahsedildi. Anti
demokratik diye vasıflandırılan kablelhüküm 
tevkif mecburiyetini Büyük Meclis daha yeni 
kaldırdı. 

Usulün 104 neü maddesindeki sebepler ta
hakkuk etmedikçe bir kimsenin tahkikat sıra
sında şahsi hüviyetinden mahrum edilmesinin 
önüne geçen Büyük Meclisin kararı bu endişe
leri bertaraf etmiş olmak icabeder. Tahkikatın 
gecikmesi şikâyeti, her suçta ileri sürülebilir. 
Bu da teknik zabıtanın memleketimizde tekem
mül etmesiyle önlenebilecek bir eksikliktir. Zabi-
tamızm bugün mükemmeliyet derecesine çıktı-
ğmı ifade edecek değilim. Elbet bu bir zaman 
meselesidir. Yalnız bu ihtimal, işlenmiş olan 
suçların tahkikmdan ve takibinden vazgeçilmesi 
için bittabi bir sebep .'olamaz. 

Birçok ihtimaller vücut bulabilir endişesiy
le bir suçun takibinden vazgeçilemiyeceğine gö
re, nefsilemirde millî varlığı ve mukaddesatı 
tehdit eden faaliyetleri kökünden kazımak mec
buriyetinde olduğumuza şüphe yoktur arka
daşlar. Zaten bunun üzerinde ittifak halinde 
bulunuyoruz. 

Bir muhterem arkadaşım, bu şekilde bir su
çun şimdiye kadar tekevvün etmediğinden ba
his buyurdular. Dünkü münakaşamız sırasın
da bu hususa da cevap verilmişti zannederim. 
Ben, muhterem arkadaşıma Ceza Kanunumuz
da müeyyidesi mevcut olan yüzlerce suç göste
rebilirim ki, şimdiye kadar bunların işlendiği
ne şahit ve muttali olmadık. Esasen bütün ka
nunlarda bu kabîl .hükümlerin mevcudiyetini 
görmekteyiz. 

İpotekli borç senedi, irat senedi gibi mües
seseler şimdiye kadar işlemiş midir? Bunlar iş
lemedi diye kanundan silmek hiçbir zaman 
aklımıza gelmedi. 

Biz 141 ve mütaakıp maddelerin tadillerini 
hazırlıyan komisyonda bu fıkranın evvelce 
kabul edilmiş olduğu şekilde muhafazasını 
musip ve muvafık gördük. Çünkü, komünizm 
tehlikesi evvelâ millî şuurun tereddisi ve cemi
yetin nizamını sağlıyan anane ve duyguların 
yokedilmesi suretiyle kendisine bir zemin ha-
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zırlar. Komünizmi yerleştirmek kasıt ve ga
yesiyle bu hareketlere tevessül edildiği sabit 
olursa esasen bu fıkrayı tatbika mahal olamaz. 
O, bütün unsurlarını ihtiva eden bir komünist
lik suçu olur ki, cezasını 141 nci maddenin ilk 
fıkrasından alır. Ancak, bilmen şekilde tipik 
bir komünizm faaliyetine rapta kabil olmıyan 
hallerde münferit hâdiseler olarak karşımıza 
çıktığı zaman bu keyfiyetin millî bünyeyi sars
mak gayesini güden tesiri bakımından önele-
bilmesini sağlıyacak hükümlere ve müeyyide
lere raptedilmesinin zaruretini de aynı zaman
da kabul etmiş bulunuyoruz. Bu sebepledir ki, 
ayrı bir paragrafta tesbiti uygun görülmüştür. 
Zaten yürürlükteki madde de böylece vaz'edil
miş idi. 

Binaenaleyh, millî duygu mefhumunun, 
millî topluluğu yaşatan ve .sosyal nizamın mes
nedini teşkil eden varlıklar olduğunu ve bu 
hislerin hayatın ilerlemesiyle paralel olarak 
inkişafiyle, o topluluğun da refah ve saadete 
kavuşacağı şüphesizdir. 

Fıkranın aynen muhafazası veya ref'i, yük
sek takdirinize aittir. 

SAÎD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, bu memlekette ırkçılık iddiası 1944 
senesinden itibaren moda haline gelmiştir. Yal
nız 1947 senesinde Samet Ağaoğlu'nun bir mec
muada neşredilen, bir makalesinden bir cüm
leyi okumakla iktifa edeceğim. Makale (Bü
yük vazife) başlığını taşıyor. (Bu memleketin 
mukadderatından mesul olanların, son yıllar 
içinde takip ettikleri yanlış ve fena yollardan 
birisi de, milletin kalb ve dimağının ifadesi 
olarak, Devletin temelini teşkil eden milliyet
çiliği, ırkçılık ile suçlandırmak olmuştur ve 
bu hareket, memleket gençliğini ta ruhunun de
rinliklerinden yaralıya.rak onda, nereye gi
dildiği endişesini uyandırmıştır.) Mâruzâtım 
bundan ibarettir, takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
E E F E T AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, millî duygu tâbirini muhterem üs
tadımız Halil özyörük, ilmî cepheden izah et
tiler. Ama sözlerinin mesnedinin esasını şu 
suretle temerküz ettirdiler. Millî duygunun 
yokedilmesi suçunun bu madde ile tatbiki 
halinde mesele hâkimin içtihadına bağlıdır de
diler. Yani muhterem üstadımız, şu esası te-
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barüz ettirmiş oluyorlar ki, millî duygunun mâ
nası hukuki bir mefhum olarak vazıh değildir. 

i Arkadaşlar, bir mektepte, bir fabrikada, her 
I hangi bir toplulukta bir komünist çıkıp da, 

«Bayrak ne demektir, at şu paçavrayı, vatan-
I perverlik ne demektir, kuru toprağa insan ta-
j par mı?» diyerek millî duyguya dayanan his-

leri ruhlarda, gönüllerden silmeye çalışırsa hâkim 
I .bunu ne suretle araştırıp, bulup, hüküm vereeek-
I tir"? Bendeniz vuzuha bir kuvvet vermek içindir 

ki, millî duygumuzun yanma millî birliğin ilâvesi 
suretiyle maddenin kuvvetlendirilmesi esasını na
zarı itibare almış bulunuyorum. 141 nci madde 
memlekette komünizmle mücadele esasına müs
tenit politik bir maddedir. Buna göre hare
ket etmemiz lâzımgelir. 

BAŞKAN — önergeleri reyinize sunmak üze
re tekrar birer birer okutacağım. 

(Said Bilgiç'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —• önergenin dikkate alınması

nı kabul, edenler... Etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. 

(Refet Aksoy'un önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınması

nı kabul edenler... Etmiy enler... önerge redde
dilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü bendi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dör
düncü bent kabul edilmiştir. 

Beşinci bendi okutuyorum: 

'5. 1, 2 ve 3 ncü bentlerde yazılı cemiyet
lere girenlere beş yıldan on iki yıla kadar ağır 

I hapis ve 4 ncü bentte yazılı cemiyetlere giren
lere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve
rilir. 

i BAŞKAN — Söz istiyen yok. Bendi tasvi
binize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Beşinci bent kabul edilmiştir. 

6. Yukarıki bentlerde yazılı fiileri devlet 
daireleri, belediyeler veya sermayesi kısmen 
veya tamamen devlete ait olan iktisadi teşek
küller, sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, 
yüksek tahsil müesseseleri içinde veya bunların 
memur, müstahdem ve mensupları arasında 
işliyenler hakkında verilecek ağır hapis ceza 
lan üçte bir nispetinde artırılır. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Efendim, müsa-
I ade ederseniz bendeniz bu kısımda (bent) ke-
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limesine dokunmak istiyorum. Bundan evvelki I 
kısımda da bent kelimesi üzerinde konuşacak
tım, bir zühul eseri olarak söz alamadım, affı-
nızı rica ederim. 

Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri 
hükümleri numara sırasiyle zikredilmiştir. Bu
radaki hükümler kanaatimce birer bent değil, 
birer fıkradan ibarettir. Çünkü fıkra başlıba-
şma bir hüküm ifade eder, bentler etmez, mu
ayyen fıkra içindeki bâzı kısımları ayrı ayrı 
olarak tasrih eder. Ceza Kanunumuzun umu
mi sisteminde ve diğer bütün kanunlarımızda 
maddeler şu şekilde taksim ve tasnif edilmiştir: 
Madde içersinde evvelâ fıkra ve fıkranın içer
sinde de bent gelir. Halbuki 142 ve 141 n,ci 
maddeler hükümlerinin tasnifi hatalı bir şekil \ 
arzetmekte ve evvelâ bent gelmektedir. Ondan I 
sonra da numarasız olan fıkralar gelmektedir. 
Binaenaleyh tasarı kanunun esas sistemine ay
kırı olan bir tasnif sistemi takip edilmiş bulun
maktadır. Her hangi bir maddede her zaman 
bent bulunmıyabilir. Halbuki fıkralar vardır. 
Bu itibarla şimdi müzakere etmekte olduğumuz 
hükmün içersindeki bent kelimesinin kaldırılıp 
onun yerine fıkra kelimesinin konması lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Eğer ayrıca bir öner
ge vermeye lüzum gösterilirse onu da veririm. 

KOMİSYON ADINA VACÎD ASENA (Ba
lıkesir) — Efendim tetkik edilen 141 nci mad
de 9 kısmı ihtiva ediyor. Bu maddenin bir nu
maralı bendini teşkil eden hükümler ikiye ay
rılmıştır. Bu itibarla biz bir numaralı bendi 
iki fıkra üzerinden tesbit ettiğimize göre te
selsülü muhafaza için geri kalanlara da numa
ra verdik ve bent tâbirini kullandık. Mesele 
bundan ibarettir, efendim. 

BAŞKAN — önerge veriyor musunuz? 
NECİP BİLGE (Niğde) — Yazıyorum efen

dim. 
FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, arkadaşımız «fıkra», «bent» diye bir 
şeyden bahsetti. Buradaki maddede (fıkra) 
tâbiri vardır. Halbuki bundan evvelki kabul 
ettiğimiz kısımda (bent) kelimesi geçmiştir. 
Ben kendilerinden istirham ediyorum; takrir 
vermesinler. Şimdi burada (fıkra) diye kabul 
edersek evvelki kısımdaki (bent) kelimesiyle 
tezat teşkil edecektir. Ancak maddenin heyeti 
umumiyesi oya konulmadan önce komisyon iza
hat verir ve arkadaşımız da teklif ederler, o I 
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zaman tashihi gerekirse yaparız. Bu şekil da 
ha münasip ve usule uygun olur, bunu arz için 
söz aldım. (Doğru üstat sesleri). 

BAŞKAN — Önerge geldi okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü bu 

maddedeki «bent» kelimelerinin «fıkra» ile de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Efendim, şimdi 
değil, maddenin heyeti umumiyesi oya konul
duğu zaman reye konsun. 

BAŞKAN — 6 nci bendi oyunuza sunuyo- / 
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden 
biri suçu ve diğer faillerini tahkikatın her han
gi bir safhasında yetkili makamlara bildirdiği 
ve beyanın doğruluğu sabit olduğu takdirde hal 
ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre bu 
kimseye verilecek ölüm cezası ağır hapis veya 
hapse ve ağır hapis cezası hapis cezasına çevri
lebileceği gibi bu cezalar kısmen veya tamamen 
do kaldırılabilir. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar-
kadaşlarım, bu fıkranın tedvinindeki maksat, 
kanaati âcizaneme göre, memleket bünyesinde 
gizli olarak faaliyette bulunan komünizm hüc
relerini keşfetmek, tesbit etmek içindir. Şim
di şu maddeyi okuduğumuz zaman görüyoruz-
ki, Hükümet veyahut zabıta kuvveti kendi sâ-
yi ile keşfettiği veya tesbit ettiği her hangi bir 
suçluyu eline alacak ve o anda tahkikata başlı-
yacak ve tahkikat esnasında, hangi safhada 
olursa olsun, o suçlu, diğer suçlu olan arka
daşlarını ve hücreyi haber verecek ve ondan 
sonradır ki suçlu istifade edecek. Veyahut suç
luya karşı kanunen verilmesi, lâzımgelen tâviz
leri nazarı itibara alan suçlu ihbar edecek. Ya 
tahkikat başlamadan evvel bir ihbar vâki olur
sa ne olacaktır? 

Bendeniz bunu Adalet Komisyonunda da mü
dafaa ettim. Dediler ki, tahkikat başlamadan 
evvel böyle bir ihbar vâki olursa hâkim bunu 
muafiyetten faydalandıracaktır. Güzel. 

Fakat bizim maksadımız şudur. Yalnız hâki
min düşüncesi değil, bize ihbarda bulunacak 
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her hangi bir komünistin şu maddeden bir şey I 
anlaması lâzımdır. 

Meselâ her hangi bir komünistin tahkikat
tan evvel bir nedamet geçirmesi ihtimali var
dır. Doğrudan doğruya ihbarda bulunursa bize 
yardım etmiş olur. Şu halde teşvik etmek, aynı 
zamanda komünist arkadaşlar arasında itimadı 
hiç olmazsa kısmen kaldırabilmek için bendeni
zin teklifim şudur: 

«Tahkikatın her safhasından evvel, tahki
kattan evvel veya tahkikatın her safhasında» 
kaydını kabul edelim ki daha çok istifade ede
lim. Maruzatım bundan ibarettir. Bu hususta 
bir de önerge takdim ediyorum. 

ADALET KÖMÎSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
7 nei bentte şu esas hâkim olmuştur: Tahkika
tın her hangi bir safhasında bir suçu ve faille
rini herçibâdabad elde edebilmek. Bu saikle ge
niş bir hüküm vaz'edilmesini komisyonda tezek
kür ettik. Şu ciheti tebarüz ettirmek istiyorum 
ki, tahkikat başlamadan evvel bu yola 
kendisini kaptırmış olan her hangi bir 
kimse daha evvel yetkili makam ve mer
cilere baş vurmak suretiyle suçun faillerini 
ihbar ettiği takdirde hakkında bir takibat ya
pılmış olması tabiî bulunmakla beraber netice
de hâkimin hâdise mahiyetine göre ve bu bent 
ile kendisine verilen geniş salâhiyeti kullanma
sı lâzımgeldiğini ve evleviyetle azaltıcı sebeple
ri lehine kabul edeceğinin bir adalet kaziyesi 
olduğunu düşündüğümüzden, komisyon olarak 
teklifine taraftar değiliz., 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Aziz arkadaşla

rım ; Adalet Komisyonunun bu fıkrası Hükümet 
tasarısından biraz ayrılmaktadır. 

Müsaadenizle bu ayrılığı belirtmek üzere 
Hükümet tasarısının ve Adalet Komisyonunun 
bu hükmünü teker teker okuyayım : 

Hükümet tasarısında 8 numarada şöyle de
nilmektedir : «Bu maddede yazılı suçların iş
lenmesinde 64 ve 65 nci maddelere göre şerik
lerini kovuşturmaya başlarım a,zdan önce yetkili 
makamlar., bildiren kimselere..,» yani baroda I 
«kovuşturma başlamazdan önce» tâbiri olduğu 
komisyon tasarısında «tahkikatın her safhasuı-
da» ihbarlar yapanların cezaları tahfif edilmek
tedir. Müsaadenizle bu iki hüküm arasındaki i 
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farkı tebarüz ettirebilmek için evvelâ adlî .ba
kımdan bir ceza dâvasının safhalarım arzede* 
yim. Evvelâ hazırlık tahkikatı başlar. Sonra ilk 
tahkikat safhası gelir. En nihayet de son tah
kikat yani duruşma safhası gelir, Hükümet ta
sarısında buna son tahkikata kovuşturma den
miştir. Yarg:tay içtihadına göre savcılık tara
fından son tahkikatın açılması hususundaki id
dianamenin verilmesinden itibaren son tahki
kat safhası başlar. Memleketimizde bu içtihat 
böylece yerleşmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin teklifine göre, mahkeme suç fa
illerini, son tahkikat safhasına kadar - ki, 
tahkikat kelimesi biraz zihinleri karıştırmak
tadır, takibatla ifade etmek daha yerindedir, 
takibatın başlaması anma kadar ihbarları ka
bul etmekte ve ihbarların faillerini cezadan kur
tarmayı sağlıyacak hükmü ihtiva etmektedir. 
Halbuki Adalet Komisyonu tasarısı tahkikatın 
(Her hangi bir safhasında) demek suretiyle du
ruşma safhasında vâki olan ihbarlar dola-
yısiyle o ihbarı yapan kimseyi cezdan kurtar
mak imkânını ortaya çıkarmış bulunmaktadır. 
Kanaatimce bu, bir taraftan komünislerin mey
dana çıkmasını temin edecek bir çare gibi 
gözükmekle beraber, hakikatta komünistleri 
belki de cezadan kurtaracak bir neticeyi doğu
rabilecek mahiyettedir. Çünkü dâva safhasın
da da müruruzaman meselesi mevzuubahis ola
bileceğine göre bir kimse dâvanın, yani duruş
manın sonunda kendisinin mahkûm olacağını 
anladığı sırada, benim bir ihbarım var diye or
taya çıkacak ve cezai ehliyeti olmıyan kimseyi 
ihbar etmek, bu adam benim şeriki cürmümdür, 
şöyledir, böyledir demek suretiyle kendisi hakkın
daki dâvayı zamanaşımına uğratabilir ve böylece 
cezadan kurtulabilir. Hâkim ihbarın doğrulu
ğu hakkında tahkikat yapacaktır. Bu tahkikat 
neticesinde diğerine ceza verebileceği gibi ih
barda bulunan kimse hakkında da ya kısmen 
veya tamamen cezanın indirilmesi cihetine 
de gidecektir. îhbar neticesinde yapılan tahkikat 
belki bir iki gün veya hafta değil, belki de bir 
sene ve hattâ senelerce sürebilir. Bu seneler
ce süren tahkilkat esnasında asıl fail olan yani 
ihbarda bulunn suçlu bakımından dâva hakkı 
müruru zamana uğrıyabilir. Demek ki, ihba
rından maksat sırf kendisini cezaden kurtar
maktır. Fail tahkikatı uzatmak ve kendisini 
kurtarmak için elinden geleni yapabilir, Tabia-* 
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-tiyle:dâva uzayınea müruruzamana uğnyaeak-
tır, İşte böyle bir neticeye mahal vermemek 

.-için, -Hükümet tasarısında oluduğu gibi, ihbar 
müddetini takibatla sınırlamak lâzımdır. Yani, 
takibattan Önce vâki olan ihbarlar hafifletici 
sebep olarak kabul etmek ve cezayı indirmek 

• doğru olabilir. Fa.kat duruşma başladıktan son
ara, :a?rtık: bir ihbara dayanarak cezayı indirme 
cihetine gitmek, bâzan iyi neticeler verse bile, 

•;§ob zaman fena neticeler verebilir. Bu bakımdan 
-bendeniz, Hükümet tasarısında olduğu gibi, 
bu âhbar meselesinde « Takibattan önce» keli-

: meşinin: kullanılmasını ve «Tahkikatın her saf
ihasında» tâbirinin kaldırılmasını rica ediyorum 
ve bu hususta da bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

rSayın:'arkadaşlar, benim söyliyeceğim sözlerin 
bir kısmını Necip Bilge arkadaşımız sizlere ar-
zetoriş; bulundular. Komisyonda bu noktai naza-

; ramı müdafaa ettim. Komisyon tasvip etmediği 
için bu kerre de huzurunuzda arzetmeyi arzu 
«diyorum. Müsaade ederseniz kısaca bu nokta

l a r ı . açıklıyacağım. 
Efendim, günlerden beri bu memleketteki 

komünistleri cezalandırmak ve kendileri adalet 
huzuruna sevkedildikleri takdirde açık kapı bı
rakıp müdafaa voliyle kurtulmamaları için ça
lıştık. Bunun üzerinde arkadaşlar titizlikle dur
dular. Bu hususta sarf ettiğimiz gayretler şim-
dimüzakere ettiğimiz 7 nci fıkra ile boşa gide
cek ve komünistlerin suçlarını hafifletmek yo
luna ' gidilmiş olacaktır. Sebebi şudur: Hükü
met' tasarısında denilmiştir ki, «komünistlik su
çundan yakalanmış olan, bu töhmet altında 
savcının huzuruna sevkedilmiş bulunan adam, 
takibat başlamadan evvel, şeriklerini ve arka
daşlarını ve suçu bildirirse kendisine verilecek 
Geza, hal ve şartlara göre, tamamen veya kıs
men kaldırılabilir..» Adalet Komisyonu, bu ta
kibat kelimesini kaldırmak suretiyle tahkikatın 
her safhasında tâbirini kullanmıştır. Bu öyle 
bir tâbirdir ki ; muhakeme bitmiş, bütün delil
ler dinlenmiş, savcı iddiasını ve suçlu müdafaa
sını yapmış, hâkim müzakere için dosyayı al
mış ve tetkikini bitirdikten sonra tam kararı 
tefhim edeceği sırada sanık yerinden kalkıyor 
ve ey hâkim, kanunun bana verdiği salâhiyete 
binaen arzediyorum, ben arkadaşlarımı ve suçu 
bildireceğim diyor ve hüküm safhasına gelen 
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bu. dâvayı; olduğu Tyerde- dnr.dtn*uyor.:Bir. de lis
te veriyor, 500. kişilik i irir liste veriyor. 

Binlerce, hattâ milyonlarca ismi ihtiva eden 
liste vermek mümkündür. Arkadaşlar suçlunun 
bu iddiasını mahkeme tahkik etmek mecbudiye-
tindedir, çünkü bu madde kanuni bir esbabı mu-
haffefe mahiyetindedir. Hâkim kanuni esbabı 
muhaffefeyi re'sen tahkik etmekle mükelleftir. 
Fakat bu esbabı muhaff efe öyle bir karekter ta
şıyor ki, suçlunun ihtiyarına bırakılmıştır, suç
luyu, tahkikatın herhangi bir safhasında.şahit 
listesi vermekte serbest bırakmıştır. İşte bu 
hükme dayanarak komünistlerin mahkûm olaca
ğını anladığı anda hâkime birçok isimleri ihtiva 
eden listeler vermesi mümkündür. Bunların 
araştırılması zamana mütevakkıftır. Ortada mü
ruruzaman ihtimalinden Necip Bey arkadaşımız 
uzun uzun bahsettiler. Hakikaten müruruzamanı 
dolduracak kadar bu dâvayı uzatabilirler. Bir de 
işin şu noktadan mütalâa edelim: Biz bu kanunu 
Adalet Komisyonunun hazırladığı şekilde kabul 
edersek büyük bir tezvirata yol açmış bulunu
ruz. Birçok masum ve şerefli kimseleri komü
nistlerle iş birliği yaptı diyerek, gazete sütunla
rında ve mahkeme zabıtlarında teşhirine imkân 
vermiş oluruz. 

Sonra, gerek komisyon görüşmelerinde, ge
rekse burada yetkili memurları dinlerken öğren
dik ki, şimdiye kadar hiçbir komünist maznunu 
dememiştir ki, benim arkadaşlarım şudur, bu
dur. Bunları haber vermekten katiyen imtina et
mişlerdir. Bence bu fıkra ile komünistleri hima
ye etmiş oluruz. Onun için istirham ediyorum, 
bu yol gene kapanmamış olsun, hiç olmazsa son 
tahkikat açılıncaya kadar, yani sanık sön tahki
kata hâkimin huzuruna gelnceye kadar bu hak
kı vermeli, ondan sonra vermemeliyiz. 

Sonra bir mesele daha var. Diyorlar ki, bu 
madde hükmünce hâkim isterse sanık hakkında 
verilecek idam hükmünü ağır hapse tahvil ede
bilir. Diğer taraftan da hal ve şartlara göre bu 
cezayı kısmen veya tamamen kaldırabilecektir. 
Beş seneyi müstelzim bir fiili hâkim isterse ta
mamen kaldırabilir, isterse 1/3, 1/4 nispetinde 
indirebilir. Burada hâkime geniş salâhiyet ver
memek iktiza eder. Suçu sabit olmuştur, fakat 
arkadaşlarını ihbar etti diye beraat ettirmek 
doğru olmaz. Bu Büyük Millet Meclisinin tasar
ruf hakkına taallûk- edıer. Binaenateyh 1/3, 1/4 
veya 'yarı yarıya indirmek gibi muayyen bir öl-
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çü koyarak tatbikata gitmek lâzımgelir. Bunun 
için bir önerge veriyorum. Kabulünü rica ede
rim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; ben, benden evvel konuşan 
Hüseyin Ortakçıoğlu ve Necip Bilge arkadaşlarımı
zın fikirlerine tamamen aykırı olarak konuşa
cağım. 

Müsaade buyurulursa şu noktayı arzede-
yim : Biz bu kanunu niçin çıkarıyoruz? Mu
hakkak ki, gayemiz, komünizmle mücadeleyi 
temin etmek, mümkün mertebe komünistlik fa
aliyetini önlemektir. Şu halde bu suçların her-
şeyden evvel meydana çıkarılması lâzımdır ki, 
mücadele edilebilsin. Adalet Komisyonunun ha
zırladığı metin, tahkikatın her safhasında suç
luya, diğer suçluları ihbar etmek hakkını ta
nımakta ve ihbar ettiği takdirde cezasından bir 
miktar indirmeyi kabul etmektedir. 

Şu halde Adalet Komisyonunun hazırladığı 
bu madde çok yerindedir. Çünkü mümkün 
mertebe fazla suçun meydana çıkmasına imkân 
ve meydan verecektir. 

Hepinizin malûmudur ki, komünizm sinsi ve 
gizli alarak icrayi faaliyet eden bir musibettir, kor
kunç bir tehlikedir. Onunla mücadele çok güç
tür. Daimî olarak gizli çalışmaktadır. Şu hal
de komünizmi mümkün mertebe bertaraf ede
cek, tahkikatın her safhasında suçluya ihbar 
imkânını bahşeden Adalet Komisyonunun ha
zırladığı maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 

ADALET Ko. ADINA VACÎD ASENA 
(Balıkesir) — Efendim, müzakere edilmekte 
bulunan yedinci bent; ikinci fıkrayı ihtiva edi
yor. Bir tahrir hatası yüzünden divandaki zap
tın nüshasında eksik vardır. Müsaade ederseniz 
şimdi noksan kalan kısmı okuyorum. 

(Ancak, beyanın tahkikatı uzatmak veya 
hükmü geciktirmek gibi bir maksada müstenit bu
lunduğu anlaşılırsa yukardaki fıkra hükmü tat
bik olunmaz. 

Muhterem arkadaşlar; filvaki hükümet tasa
rısında zikredilen hükümler ile komisyonun ka
bul ettiği hükümler arasında hakikaten bir mah-
dudiyet ve ayni zamanda bir genişlik olduğu te
zahür etmektedir. Komisyondaki uzun müzake
reler sırasında çıkan netice ve muhassala şu idi : 
Komünizm yurtta her türlü tahribatı yapmaya 
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müsait bir zemin bulabilir ve çalışır. Bütün he
def nerede bulunursa bulunsun onu boğmak, öl
dürme ve sosyal bünyeyi bunun tahribatından 
korumaktır. Hüküm bu itibarla genişletilmiştir. 
Aynı zamanda hâkimlerin hissi selimine vatan
perverliğine terkedilmiştir. 

Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımızın dermeyan 
ettiği mahzurlara komisyon olarak hiçbir suretle 
iştirak etmiyoruz ve bunlar varit değildir. 

Necip Bilge arkadaşımızın da «tahkikatın her 
safhasında» tâbirine itiraz etmiştir. Onun üze
rinde fazla tevakkuf etmiyorum. Çünkü; bent, 
suçu ve faillerini yakalamak için geniş tedbirleri 
derpiş etmektedir, tahdit değil tevsi fikri komis
yonda galip bir fikir ve düşünce olarak tecelli 
etmiştir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NE CİP BİLGE (Niğde) — Adalet Komisyonu 

Sözcüsünün vermiş olduğu izahat suiniyetli bir 
faili yolundan döndürmiyecek, neticede fıkranın 
koymuş olduğu hafifletici sebeplerden istifade 
etmese bile o yine tahkikatı uzatmak hususun
daki gayesine erişecektir. Çünkü Adalet Ko
misyonu sözcüsünün vermiş olduğu izahat ve 
maddenin o hükmüne eklenmiş olan kısım, tah
kikatı önliyemez. Zaten tahkikatı meni edici 
bir hükmü kaymak esas itibariyle de doğru de
ğildir. Mademki bir iddia ileri sürülmüştür o 
iddiayı hâkimin tevsik ve tahkik etmesi lâzım
dır. Böyle olunca da, bir az evvel Hüseyin Or
takçıoğlu arkadaşımızın belirtmiş olduğu üze
re müruruzaman tehlikesini bu fıkra hiçbir 
zaman ortadan kaldıracak bir mahiyeti haiz bu
lunmamaktadır. Yine Hüseyin Ortakçıoğlu ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, mevcut hüküm 
birtakım tezvirlere, iftiralara da yol açacak 
mahiyettedir. Bilhassa basının da takibetmek-
te olduğu duruşma safhasında, böyle bir yet
ki verilirse, iftiraların önü hiç almamıyacak-
tır. Farzedelim ki, bir seçim sırasında 141 nci 
maddeden takip edilmekte olan bir suçlu o 
memlekette mevcut olan kanuni partilerin üye
lerini veya liderlerini komünistlik suçu ile it
ham ederek bunların aynı şekilde şeriki cü
rümleri olduğu hususunda itham ve ihbarda 
bulunur. Ve bâzı vesikalar da uydurabilir. Böy
le bir vaziyette hâkim sen yalan söylüyorsun 
bu lider veya zat hakkında tahkikat açamam 
diyemez. Kanunen böyle bir salâhiyete hâkim 
malik değildir. Tahkikat neticesi de bazan ki-
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sa zamanda belli olur. Fakat bazan çok za- I 
man da uzayabilir. Bu takdirde esas suçlu mü- J 
ruruzamanm kendisine tanımış olduğu hak
lardan istifade etmek suretiyle belki tecziye e-
dilm ekten kurtulabilir. Bu itibarla bu ihbar 
meselesinin sadece tahkikat safhası, yani ha
zırlık ve ilk tahkikat sıralarında kabul edilme
si, ondan sonra gelen ve son tahkikat ismiy
le yâdedilen, yani dâvanın açılmasından sonra 
başlayan duruşma safhasında yapılan ihbar
dan ötürü cezanın indirilmesinin kabul edil
memesi lâzım gelir. Hattâ bu hususta daha ile
ri giderek diyebilirim ki, ben şahsan idam fik
rine taraftar olmamakla beraber, bu mesele
de idam kabul edildiğine göre, idama mahkûm 
etmek için kanunun hüküm koyduğu hususta 
idama mahkûm olanlar için bu ihbarı hafif
letici sebep olarak kabul etmemek lâzımdır. 
Çünkü, kendisine idam hükmü verilecek olan 
bir kimse tahkikatın son safhasında, yani hüküm 
verileceği zaman hattâ hüküm verilip temyizde 
bozulduktan sonra başlıyan ikinci duruşma
da idama mahkûm olacak bir kimse bir ihbarda 
bulunacak, meselâ cezai ehliyeti haiz olmı-
yan kimseyi ihbar edecek; bu adam da bizim 
şeriki cürmümüzdür diyecektir. 

İhbar edilen kimse belki şeriki cürümdür, 
fakat fail meselâ 15 - 16 yaşındaki bir kimseyi 
ihbar ettiğinden dolayı o kimseye bu cemiyet
lerin sevk ve idarecilerinden olmadığından se
kiz sene, veya yaşından dolayı iki sene, altı ay 
gibi bir hapis cezası verilecektir. Beri taraftan 
idama mahkûm edileceğini düşündüğümüz kim
se ihbarda bulunmuş olmasından dolayı idam
dan kurtulacaktır ve neticede hapishaneye gele
cektir. Birçok arkadaşlarımız hakb olarak bu 
gibi kimselerin hapishaneye sokulmalarının za
rarlı olduğu fikrindedirler. Çünkü bunların bü
tün melanetlerini hapishanede yaptıkları tahak
kuk etmiştir. Bu itibarla, şahsan idama taraf
tar olmamakla beraber kanunun koymuş oldu
ğu bu silsileye uymak için idama mahkûm ol
masını istediğimiz kimseler hakkında ihbar do-
layısiyle cezanın hafifletilmesini de kabul etme
mek lâzımgelir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Takdir yüksek 
heyetindir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASUHÎ-
OĞLU (Edirne) — Efendim; Ceza Kanununda, 
bâzı suçları zamanında ihbar edenlerin cezala- | 
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rmm azaltıldığı malûmdur. Burada da memle
ket dâhilinde bu gibi muzır şebekelerin hudut 
ve vüsatini meydana çıkarmak bakımından da 
bu maddeye bu fıkra konmuştur. Eğer bu mad
de olmıyacak olursa birçok şebekelerin hudut 
ve. şümulü belki meçhulümüz kalabilir. Onun 
için bu maddede bu fıkranın vücudu lâzımdır. 
Aynı zamanda, komisyonun izahatının da gös
terdiği üzere, f-kramn alt tarafı eksik bulundu
ğundan o da tavzih edilmiştir. Bu itibarla mese
le daha ziyade tenevvür etmiştir. Diğer taraf
tan idama mahûm mevkide bulunan bir kim
senin bu şekilde konuşmaktan menedilmesi, 
şebekenin tecziyesi bakımından açık bir kapıyı 
kapatmış olur ki, bu da doğru değildir. Bu mev
zuda komisyonun noktai nazarı ve maddedeki, 
bu fıkra yerindedir. 

BAŞKAN — Lûtfi Tokoğlu. 
LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu fıkradr 

bizim görüşümüze göre iki meselenin tetkik 
edilmesi lâzımgelmektedir. 

Bunlardan bir tanesi, suç tahakkuk edi
yor, ceza verileceği anda bir ihbar neticesin
de işbu ciddi işe ceza hâkiminin kararı ile kal-
dırılabiliyor. Müsaade ederseniz, bugün eli
mizdeki mevzuata göre bu meseleyi tahlil ede
lim. 

Bugün hâkimlerimizin elinde kanuni tahfif 
sebepleri olduğu için cezaları indirme imkân
larına maliktirler. Suç tahakkuk ettikten, su
ça bir ceza verildikten sonra o cezayı baştan 
sonuna kadar kaldırmak salâhiyeti verilmiş mi
dir? Kanaatimce bu yetki, hâkimlerin salâhi
yeti dışında bırakılmalıdır. Hakikaten Hüse
yin Ortakçıoğlu arkadaşımızın burada beyan et
tikleri veçhile bu yetki daima ve daima Büyük 
Millet Meclisine verilmelidir. Bir komünistlik 
suçu ile mahkûm olumş olan kimse bir ihbar 
yüzünden hiçbir zaman cemiyetin karşısına suç
lu olarak, cezasız olarak çıkmamalıdır. Muhak
kak o cezanın tahtı tesirinde kalmalıdır. Hu
kukta ceza verme iki bakımdan mühimdir. Ce
zanın birinei faydası, suçu işliyecek olan kim
senin gözünü korkutmak, ikinci faydası da 
cezasını geçirmekte bulunduğu müddetçe ken
disine tatbik edilecek terbiyevi sistem sayesin
de onu terbiyeli ve hukuka riayetkar bir va
tandaş olarak yetiştirmektir. Eğer biz komü
nistleri diğer arkadaşlarını ihbar etti diye ken
disini hiç cezasız bırakırsak bu defa cezanın 
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birinci-faydalı ciheti olan•• kor kutuculuk vasfı
nı ortadan kaldırmış olduğumuz gibiy cezasını 
çekmıiyeceği için bu suçlu üzerinde terbiyevi 
tesiri de ifa edemeyiz. Bu sebeplerden hâkim
lere verilen bu yetki kanaatimizce mahzurlu, 
hattâ zararlıdır. 

Bu fıkranın ikinci bir mahzuru da arkada
şımız Necip Bilge tarafından beyan edilmiştir. 
Arkadaşımız diyorlar ki, tahkikatın her saf
hasında yapılacak ihbar nazarı dikkate alına
cak olursa bu takdirde ihbarı yapan kimsenin 
suiniyeti bulunduğu müddetçe adalet mekaniz
ması oyalanmış olacaktır; Hüseyin Ortakçıoğlu 
arkadaşımız da buyurdular ki, ihbar yapıldık -
tan sonra" cezanın tahfif edilmesi veya ortadan 
tamamen kaldırılmasına matuf hüküm mevcut 
oldukça o takdirde bu bir müdafaa vasıtası ha
line gelir. O halde bu ihbarı nazarı dikkate al
mak hukukan elzemdir. 

Bendeniz şimdi komisyon sözcüsü arkadaşı
mıza bir sual soracağım: Bu ihbar bir hâdise
de kaç defa yapılacaktır?.. Mademki ihbar ile 
cezanın tahfif edilmesi, hattâ hiç yok farzedil-
mesi prensibini kabul ettikten sonra ihbar key
fiyeti hâkim tarafından nazari dikkate alınmak 
mecburiyeti vardır.- O halde bu ihbar kaç def a 
yapılırsa hâkim tarafından nazarı itibara alına
caktır? Prensip malûm olunca ihbarı hâkim tah
kik ve tetkik etmeye kanunen mecbur kalacak
tır. Bu suretle vakit kaybedilecek, vakit kaybe
dildikten sonra, affedersiniz ben birinci ihbar
da suiiniyet sahibi idim, biliyorsunuz komüniz
min metodu tahrik metodudur, icbar metodu
dur, korku metodudur, onun için ben de kor
kumdan bu şekilde hareket ettim, şimdi samimî 
ihbarımı yapıyorum, diyecek. Hakiki olarak 
partiyi kuran veya komünistliği ihya etmek is-
tiyen kimse (A) dır. Hâkimin bu vaziyette ala
cağı hareket hattı nedir? Şüphesiz bu yeni ih
barı nazara almaktır. Kanaatimce bu fıkranın 
vaz'ediliş sebebi tahkikatın her safhasında ih
barı nazarı dikkate alması keyfiyeti şundandır; 
yakayı ele veren komünist vasıtasiyle diğer ce
binleri ele geçirmek. Fakat komünizmin iç bün
yesi itibariyle bunu temin etmek mümkün de
ğildir. 

Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımız belki mü
balâğa ediyorlar, bir milyon kişilik şahit listesi 
verirse bu takdirde hepsini tetkik etmek mec
buriyetinde kalan hâkim vaktini bu suiiniyet 
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sahibinin gayrihakiki beyanına harcamak mec
buriyetindedir diyorlar. Hadi biz bu listeyi 100 
kişilik liste diye tasrih edelim. Bu kabil işler 
hepimizin başından çok geçmiş bulunmaktadır. 
Bu takdirde müruruzaman meselesini nazarı iti
bara almak ve suçu müruru zamanla ortadan 
kaldırmak imkânlarını bu cebin insanlara bah
şetmekten kaçınmak mecburiyetindeyiz. 

Bu madde komisyonda muhakkak ki çok iyi 
niyetlerle hazırlanmıştır. Fakat arzettiğim şe
kilde hakikaten bu ihbarın tahkikatın her saf
hasında yapılmasına muarızım, tahkikatın birin
ci safhasında yapıldığı takdirde nazarı itibara 
alınması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakçıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Sa

yın arkadaşlar, bu işin tezvirata yol açmıyaca-
ğını, maddenin bu şekilde kabul edilmesiyle 
komünistlere bir silâh verilmediğini ve en iyi 
bir tuzak olduğunu Adalet Komisyonu sözcüsü 
burada ifade ettiler. Maalesef bendeniz buna 
iştirak edemiyeceğim. Bilâkis komünistlerin eli
ne, kurtulmak için en büyük silâhı vermiş ol
duğumuza kaniim. Çünkü madde diyor k i : 
«Beyanın doğruluğu sabit olduğu takdirde 
idam cezası ağır hapse ve ağır hapis cezası hap
se çevrileceği gibi hal ve şartlara göre ceza ta
mamen veya kısmen kaldırılabilir.» Bunun mâ
nası ne demek? Hüküm safhasına gelmiş olan 
komünistin, mahkeme hükmünü tefhim edeceği 
sırada eğer o maznun, idarecilerden biri, sevkü 
idare eden dirijan ise o adam kendisine yakın 
olan ailesini veya çocuklarından birisini benim 
şerikimdir diye gösterebilir. Yani onu idamdan 
kurtarmak için ailesi veya çocukları böyle bir 
şey ortaya atabilir. Bizim çok partili sisteme 
başladığımız zamanlarda bu hâdiseler olmamış 
mıdır, arkadaşlar? Bunun şimdi bir tanesini söy-
Kyebilirim; kocasını idamdan kurtarmak için 10 
sene, 20 sene hapis yatmaya karısı razı olmuştur. 
Babasını idamdan kurtarmak için 20 sene yat
maya hazırdır. Böy]eleri olabilir. Yani bir diri-
janı idam sehpasına yaklaştırdığımız zaman 
eline bu fıkra ile bir silâh veriyoruz. 

İkinci safha, hüküm safhasına geldiği zaman 
yine bir liste verecektir, diyecektir ki, benimle 
bu suçu hazırlıyanlar filân ve filân kimselerdir. 
Bunların içinde teşriî masuniyeti haiz insanlar. 
bulunamaz mı? Bulunabilir. Onun verdiği ve bu 
suçu beraber işlediklerini söylediği listede teşriî 
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masuniyeti haiz kimseler varsa, bunların teşriî 
masuniyeti kalkacaktır, bu uzun formaliteye tâ
bidir. Ondan sonra mahkemeye çıkarılacaktır,. 
hakkındaki tahkikat senelerce sürecek, suçu ta
hakkuk ettiği takdirde muayyen cezasını çeke
cektir. O halde işi bu kadar uzatmanın cemiyet 
için faydası ne olabilir? Sırf komünistleri biraz 
daha sağa sola iftira ettirmeye yardım edilmiş 
olacaktır. 

İkincisi; bu madde komünistlerin eline bir 
silâh daha verecektir. Bir komünist falan cemi
yetle; alâkasını iddia edecek ve tahkikatını uza
tacak, kendisine suç ortağı gösterecektir. Eğer 
suçlu merhametli bir hâkime de tesadüf ederse 
hattâ cezasını da kaldıracaktır. Komünistlerin 
mutlaka bir ceza görmesi lâzımdır. Teşriî ma
suniyetleri kullanma bakımından cezanın tama
mını hâkimin takdirine terkedemeyiz. Mutlaka 
şu miktar arasında hâkime takdir hakkı vermek 
lâzımgelir. Bizim Ceza Kanunumuzda bir tek 
hüküm vardır. O da 272 nci maddedir. Eğer me
mura hakarette buna memur sebebiyet vermişse 
hâkim cezayı tamamen kaldırabilir diyor. Bunun 
dışında koca, karıyı zina halinde yakaladığı za
man, her ikisinin öldürülmesi halinde 6 sene ha
pis cezasının verilmesini kanun Vâzıı kabul et
miştir. Hal böyle iken burada en ağır suçta, hâ
kime isterse tamamı üzerinde takdir hakkını kul
lan demek isabetsiz olur. Onun için bir takrir 
veriyorum. Tasvibinizi rica ederim. (Bravo ses
leri). 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Muh
terem arkadaşlar müzakeresini yaptığımız ka
nun maddesine eklenen bu yedinci fıkranın, hu
kuk nizâmına ve hukuk anlayışına aykırı bir 
hüküm olduğunu açıklamak isterim. 

Cezanın temeli, suçludaki redaeti ahlâkiye
dir. Ve suçun fiilî netayicini arzu ederek ve bu 
fiili işlemesi keyfiyetidir. 

Bu maddede de sıraladığımız suçları birçok 
arkadaşlariyle birlikte bilerek işliyen ve üstelik 
arkadaşlarından daha fazla ahlâksız, daha seci
yesiz olan bir adama bir vâzıı kanun sıf atiyle 
ve bu fıkra delaletiyle senin, her ne kadar reda
eti ahlâkiy en meydanda ise de arkadaşlarına 
ihanet ettiğin için seni affediyoruz diyeceğiz. 
Ve böyle bir şahsı idam sehpasından cemiyete 
iade ediyoruz. 

Böyle bir ihanete icra organlarının çok ihti
yacı olabilir, fakat adalet duygularını en küçük 

gölgelerden bile himayeye mecbur olan muhte
rem Meclisimiz böyle bir fıkraya kanuniyet ver
memelidir. 

Bizhıı icra organlarımız, zabıtamız ve kıy
metli hâkimlerimiz vardır. Bunlar el ele çalışır 
ve bütün müşkülleri yenebilirler. Ve bu gibi 
suçlular eninde sonunda yakalanırlar. 

Fakat bu fıkranın kabulü ile suçlular içinde 
bile daha aşağılık bir zümre teşkil eden erbabı 
ihanetin beraet ettirilmesini benim vicdanım ka
bul etmemektedir. Yüksek Meclisin de aynı 
kanaatte birleşeceği ümidiyle mezkûr fıkranın 
maddeden tamamen kaldırılması mütalâasında-
yım. 

PERTEV ARAT (tzmir) — Muhterem ar
kadaşlar; madde, bâzı esasları itibariyle, kana
atimce yerindedir. Bize yapacağı bir tahki
katla yeni imkânlar verecek olan suçluya bu 
hareketinin mukabelesini göstermek, yine hu
kuk nizamları icabatmdandır. Bunun yanında 
bâzı arkadaşlarımız bu ihbarın tahkikatın her 
safhasına teşmil edilmesinin mahzurlarını ifa
de ettiler. Bir suçlu son anda, hattâ duruşma
nın son gününde öyle bir ihbar yapıyor ki, bi
ze yep yeni şebekeler ele geçirmemize fırsat 
veriyor. Bu itibarla bu ihbar keyfiyetinin tah
kikatın her safhasmda makbul olacağının ka
bul edilmesi icabeder. Benim söz söyle
mek istediğim şey asıl bu maddede ya
zılı (suçları işliy enler bildirildiği takdirde) 
diyor. Buradaki «bildirdiği» kelimesine te
mas etmek istiyorum. Duruşmada birinin ifa
desi alınırken hâkim yazılı deliller meyanm-
da bir mektup çıkararak suçluya gösterir ve 
kimin tarafından yazıldığını sorar. Suçlu da 
bunun ismini verir. Binaenaleyh, bu bakımdan 
(bildirdiği), (ihbar ettiği) olmalıdır. 

Yahut da hâkim suçluyu istintak ederken 
falan yerde, falan gün yaptığınız toplantıda sen
den başka kimler vardı deyince sanık, Ahmet, 
Mehmet vardı diye normal bir cevap veriyor. 
Hâkim, bu şekilde beyanı ihbar maksadiyle hare
ket etmediği için suçlu hakkın hafifletici bir ce
za takdirine gitmediği gibi, böyle bir beyanı ha
fifletici bir sebep olarak kabul edenler de olabi
lir. Buna karşı hâkim kaste bakar denebilir, fa
kat hukukçu arkadaşlar bilirler kast sübjektif 
bir unsurdur. Binaenaleyh bu «bildirdiği» keli
mesi maddenin vuzuhunu bozmaktadır. Maddeye 
bir vuzuh vermek ve yarın mahkemelerde ve tem-
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yizde teşevvüşü ve tereddüdü önlemek için bunu 
«ihbar ettiği» şeklinde tashih etmek lâzımgelir. 
Aksi takdirde tatbikatta hâsıl olacak teşevvüşü 
önlemeye imkân yoktur. Tatbikatı bu teşevvüş
ten kurtarabilmek için maddeye sarih hüküm koy
mak lâzımgelir ve arzettiğim gibi bu «bildirdiği» 
kelimesini «ihbar ettiği» olarak tashih etmek ica-
beder. Bu hususta bir de önerge takdim ediyor
dum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; ceza meselelerinin, suçlu 
haleti ruhiyesi meselelerinin klâsik bir kaidesi üze
rinde müzakere cereyan ediyor. Bütün mevzuatı
mızda ve başka memleketlerin mevzuatlarında 
suçlunun mesuliyetini azaltan sebepler muayyen
dir, itiraf ve ihbar da cezanın hafifletilmesinde 
yariyan klâsik kaideler olarak kabul edilmiş
lerdi?. 

Yalnız; Kavrakoğlu arkadaşımız, redaeti ah-
lâkiyeden bahsederek, arkadaşlarına hiyanet et
mek suretiyle ihbar edenler daha ahlâksız olduk
larını gösterirler diyor. îhbar, vakalarını vazıı 
kanun olarak, redaeti ahlâkiye zaviyesinden tet
kik edersek ceza mevzuatımızın temellerine do-
konmuş oluruz. Biz cezaları plâtonik mütalâa
larla değil, ceza, suç ve suçlu bakımından 
düşünmeliyiz arkadaşlar, muhakkak idam edi
leceklerini bilen insanlar tesanüdü mutlaka ha
line gelirler, kol kola gelirler ve artık onların 
kol kola teşkil ettikleri bu duvarı delmek im
kânı kalmaz. Çünkü ister ihbar etsinler, ister 
etmesinler, muhakkak idam edileceklerdir. Ceza 
kaideleri tesbit edilirken beraber suç işliyenler 
arasında ve işledikleri suç etrafında birleştiri
ci unsurlar mevcut olduğu daima düşünülür ve 
buna göre esaslar konulur. Bu esaslar içinde 
itirafa sevketme vardır, ihbara sevketme var
dır.. Spnra ihbarı yapan niçin muhakkak red-
daati ahlâkiye sahibi olsun?. Hayatının muay
yen bir amuda ağır bir vicdan azabı içerisinde 
nedamet hissi içerisinde kalmış olabilir. 

M. KAMÎL BORAN (Mardin) — Nereden bi
liyorsunuz! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Şundan biliyorum; suçlunun haleti ruhiyesini 
takdir edecek olan daima hâkimdir. Eğer bu çe
şit enfüşi takdirleri icrayı adalet olan hâkimler 
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için kabul etmiyecek olursak, hâkimin viadanî 
kanaati dediğimiz hukukun temelini teşkil edjen 
müesseseyi inkâr etmiş oluruz. -^ 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Ce
za Kanununda hâkimin takdiri hafekmda esbabı 
muhaffefe vardır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Ben ihabr keyfiyetinin prensibi bakımından ar-
zediyorum. 

Diyebilirsiniz ki, suçlu mahkûmiyetten kur
tulmak için itirafta bulunmuş, ihbar etmiştir. 
Hâkim nedametini de nazara alarak idam ceza
sını beş yıla, beş aya indirebilir. Burada takdir 
hakkı hâkimindir, hâkim bu hakkım kullana
caktır. 

Arkadaşlar, bu ihbar, itiraf mevzuları ro
manlara, büyük romancıların romanlarına mev
zu olmuştur. Cürüm ve ceza romanım okumuş
sunuzdur. ttiraf hâdisesi suçluyu Allaha yaklaş
t ıran; suçluyu dine yaklaştıran hâdise olmuş
tur. İstirham ediyoruz, af buyurun, platonik, 
romantik görüşlerle esasatı hukukiyenin te
mellerinden birisi olan ve hâkimin takdiri al
tında olmak kayıt ve şartiyle, ihbar vakasının 
mesuliyeti azaltması prensibini ortadan kaldır-
mıyalım. Komünistlikle mücadele silâhlarından 
birisi de budur arkadaşlar. (Alkışlar) 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, üzerinde münakaşasını yaptığımız fık
ranın evvelemirde esbabı mucibesi üzerinde dur
mak lâzımgelir. 

Görülüyor ki, bu fıkranın mucip sebebi ola
rak iki fikir ileri sürülmektedir. Birisi, doğ
rudan doğruya komünistlerin şebekelerini, 
hücrelerini kolaylıkla meydana çıkarabilmek 
için böyle bir müsamahaya lüzum vardır, de
niyor. 

Diğeri de, biraz evvel konuşan Başbakan 
Yardımcısı Sayın Samet Ağaoğlu'nun bildirdik
leri gibi, nihayet bir nedamet hissini belirte
rek ve bu hissin zahirî bir delili olarak arka
daşlarını, şebekeleri ve hücreyi ihbar etmiş 
olan bir kimse, nihayet kanunun ve Yüksek 
Meclisin koyduğu fıkra ile müsamaha ve lûtfu 
na mazhar olsun, diyor. Bu ikinci şık üzerin
de prensip olarak kanaatim tamdır. Yalnız 
mücerret, sırf bu komünist şebekesini, hücre
sini meydana çıkarmak için Türk Ceza Kanu-
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nuna böyle bir fıkra ilâvesi mütalâasında hata 
olur kanaatindeyim. Zira böyle bir şebekenin, 
müntesiplerini meydana çıkarmak için, emni
yet cihazmıız, adalet cihazımız vardır, dolayı-
siyle millî emniyet vazife basındadır. Bu hük
mün Meclisimizin yüksek şefkatine ve himaye
sine mazhar olacaklara, nihayet girdikleri çık
mazdan kurtulmak üzere nedamet hissi ile ha
reket edenlere tatbiki icabedecektir. Şu halde 
bu hükmü, daha ziyade nedamet hissi duyup 
bu çıkmazdan ne olursa olsun kurtulmak ica-
bettiğini idrak edenlere ve arkadaşlarını ihbar 
etmek suretiyle iyi hislerini hâkime kanaat-
bahş bir şekilde belirtecek olanlara tatbiki ye
rinde olur. Ancak, tahkikatın her safhasında 
bu ihbarı veya itirafı ortaya koydurmak da bir 
bakımdan gene hatalı olur. Zira, biz diyoruz 
ki; her hangi bir suçlu komünist, tahkikatın 
her safhasına kadar arkadaşlarını ve bulun
duğu şebekeyi ihbar edebilir. Arkadaşlar, dü
şünün bir kere, bir şebeke içerisinde bir suçlu 
yakalanmış, tahkikat yapılmış, son soruştur
maya sevkedilmiş durumdadır. Acaba her an 
için ihbar edileceğini düşünen arkadaşları bir 
tedbir almıyacaklar mı? Çünkü fıkramızda 
«yapılan ihbar hakikat olduğu takdirde...» de
niyor. Şu halde bir tahkikat safhası geçecek, 
şu tahkikat safhasına kadar meydana çıkma
mış olan şeriklerin meydana çıkmaması da im
kân dahilindedir. Zira diğer komünistler de 
delillerini yoketmek için o hazırlığı yapmış 
olacaklardır. Şu halde biz bu ihbarı, nihayet 
polis ve savcılık tahkikatı hattâ ilk tahkikat 
safhasını son had olarak kabul etmek lâzımdır. 
Son tahkikat safhasına kadar iyi niyeti neda
met hissini, arkadaşlarını ihbar etmek suretiy
le gösterenler, bu şefkatimizden, müsamaha
mızdan müstefit olsunlar ve biz de bu suretle 
nedamet edenlere bir müsamaha göstermiş ola
cağımız gibi, onların arkadaşlarını ele vermek 
suretiyle de bir şebekeyi ele vermelerinden do
layı onları bir nevi taltif etmiş olacağız. Mak
sat ye gaye de böylelikle tahakkuk etmiş olur. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem rkadaşlarım; bu fıkra hakkında iki müta
lâa ortaya çıkmış bulunuyor: Birincisi, son 
tahkikat safhasına gelinceye kadar vâki olan 
ihbarda tenzilât yapalım, diğeri de son tahki-
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kat safhasında yapılan ikrardan sonra her han
gi bir indirmiyelim, diyorlar. 

Bu işlerle uğraşan hâkimler ve avukatları
mız çok iyi bilirler ki; son tahkikat safhasında hâ
kimin karar tefhimine kadar maznunun dilek
lerini tamamen dinlemek mevkiindedirler, mev
cut hükümler de buna mâni değildir. 

Muhterem arkadaşlar; maznunun komünist
liği sabit olduğu takdirde kendisini kurtarmak 
için türlü türlü yollara sapacağı aşikârdır. 
Tecziyesini hafifletme bakımından, dâvayı uzat
ma bakımından her imkâna başvurabilir. Ge
rek son tahkikat safhasında gerekse ilk tah
kikat safhasındaki ikrarların birbirinden asla 
farkı yoktur. Bilhassa takdirî tahfif sebebi 
olarak Ceza Kanununun 59. maddesinde bugün 
içtihat şu şekildedir: Nedameti vicdaniye do-
layısiyle vâki itiraflarda mahkemelerce takdi
rî tahfif sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu 
umumi hüküm ortada mevcutken, biz bu fık
rayı kabul etmesek de, hâkim nedameti vicda-
niyeye taallûku olup olmaması nedameti vicda-
niyeden ileriye gelip gelmemesi noktası üze
rinden elbette tahkikatı tamik edecek ve 59. 
maddenin tatbikına yer olup olmıyacağmı da 
düşünecektir. Bu itibarla bu fıkranın gerek 
ilk, gerek son tahkikat safhasında tatbik edi
lip edilmemesi bakımından amelî bir faydasını 
ben görmüyorum. Bir kısım arkadaşlarımızın 
müruruzaman hakkındaki mütalâalarını ben 
umumi hükümler bakımından yerinde gör
müyorum. 

Ceza Kanunumuz müruruzamanları ayrı ay
rı göstermektedir. Halen elimizde bulunan 141 
nci madde idam cezası ile altı aya kadar hapis 
cezasını ihtiva etmektir. Ceza Kanununun 102 
nci maddesinin buna taallûk eden müruruza
man haddini müsaadenizle okuyorum. Kanunda 
başka türlü yazılmış ahvalden maadasında ölüm 
ve müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim cü
rümlerde yirmi sene, yirmi seneden aşağı olmı-
yan ağır hapislerde on beş sene, beş sene ile yir
mi sene arasındaki cürümlerde on sene, ve daha 
aşağı cezalarda beş sene olarak kabul etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu madde dâva mü
ruruzamanını göstermektedir. Bir de dâva mü
ruruzamanını kesen, uzatan sebepler vardır ki 
104 ncü maddede yazılıdır. Vaktinizi almamak 
için bu maddeyi okumıyacağım. 102 nci madde-

— 325 — 



B•: 11 30.11.1951 O : 1 
de gösterilen müruruzaman her hangi bir sebep- \ 
le kesildiği takdirde dâva müruruzamanına ya
rı miktar ilâve edilir. Maddemizde ceza en aşa
ğı 6 ay hapis olduğuna göre (dâva müruruzama
nı olarak 7,5 seneyi kabul etmek lâzımdır. Muh
terem arkadaşlar, komünistlik, hâkimlerimizin 
hassasiyetle üzerinde durduğu dâvaların başın
da gelmektedir. Tatbikattan geldik bunlar me-
vaddı müstaceleden addedilir. îki ayda bir ba
kanlığa malûmat vermek suretiyle sık sık talik
ler yapılır. Hâkimler her vakit muhakeme vazi
yetine hâkim olduklarından keyfî olarak uza
tılmak istenildiği vakit derhal işin kasten uza
tılmanın önüne geçer, dâvayı orada keser ve 
neticeye de vardırabilir. Bu sebeple müruruza
man bakımından endişeye lüzum yoktur. Hem-
de dâvanın uzaması asla mevzuubahis olamaz. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Müruruzaman, cemiyeti kurma zamanından 
başlar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Fiilin 
vukubulduğu tarihten başlar. 

Ceza Kanunumuzun Adalet Bakanının buyur
dukları gibi umumi bir sistemi vardır. Ceza Ka
nununda muhtelif suçlar vardır. Bunların ikrar 
olunmasını, delillerin ortaya konması halinde 
indirmeler yapılmaktadır. Bu husustaki 170 ve 
173 ncü maddeleri okumak isterdim fakat çok 
uzundur. Türk Ceza Kanununun 523 ncü madde
sinde hırsızlık suçundan, dolayı yapılan hazırlık 
tahkikatı esnasında, son tahkikat safhasında, 
mali mesrukun yerinde gösterilmesi halinde in
dirme yapılmaktadır. Bu itibarla görüştüğümüz 
sekizinci bent Ceza Kanununun umumi yürü
yüşüne muvazi bir benttir. Son tahkikat safha
sında Hüseyin bey arkadaşım, itiraf indirme ko
nusu olduğu takdirde, uzayacağını ve bunun 
doğru olmadığını beyan etti. Arkadaşlarım; bel
ki uzayabilir. Fakat adalette bir kaide vardır; 
bir masumu mahkûm etmektense bin maznunu 
beraet ettirmek evlâdır. Bu kaide komünistler 
; in kabili tatbik olmasa dahi nedameti vicdani
ye duyan bir maznunun her hangi bir sebeple, 
her hangi bir tazyik neticesi her hangi bir iğ
fale kapılarak bir teşekküle intisap etmiş olması 
sebebiyle onun bu nedameti vicdaniyesini nazarı 
itibara alarak cezasında indirme yapmakta her 
halde vâzıı kanunun maksadına en uygun bir 
hareket olması lâzımgelir. Mâruzâtım bu kadar
dır. 

BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) -

Sayın arkadaşlarım; Büyük Meclis bu mevzu 
üzerinde hakikaten büyük bir hassasiyet gös-
1 erdi. Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerini 
tadilini tazammun eden tasarıyı, Hükümetten 
ve Adalet Komisyonundan buraya geldikten son
ra Büyük Meclis, komünistlik suçu hakkında 
gayet büyük bir hassasiyet göstererek, komüniz
me taallûk eden 141 ve 142 nci maddeleri tek
lifin sinesinden aldı, takdimen ve tercihan bu 
iki madde üzerinde müzakereye karar verdi. Bu, 
bu dâvaya verdiği önemin en bûriz bir ifadesidir. 

Şimdi; yedinci bendi müzakere ederken ar
kadaşlarımızın bir kısmı, bu yedinci maddenin 
bilhassa suç tahkikatı açılmcıya kadar vâki iti
rafı, suçu ve arkadaşlarını ihbar etmesini cezayı 
hafifletici bir sebep olarak kabul edilmemesini 
hattâ bunun tezvir yolu açacağını, hattâ bunun 
hukuk nizamına aykırı bulunduğunu ve yine 
hattâ cürmün diğer şeriklerini haber verenin re-
daeti ahlâkiye ile mütehalli bulunacağını ifade 
buyurdular. Evvelâ Hükümet olarak ve Adalet 
Komisyonu olarak niçin şu madde üzerinde bu 
kadar inceden inceye durulmuş ve şu mucip se-
beblere lüzum gööstermiştir, arza çalışıyorum. 

Hükümet, kovuşturmadan evvel eğer suçlu, 
cürmü ve diğer failleri meydana vuracak olursa 
ceza hal ve vaziyeti hâdisenin mahiyetine göre 
indirilir veyahut tamamiyle kaldırılır diye bir 
mucip sebeble fıkrayı sevketmiştir. Biz Adalet 
Komisyonunda bu mevzu üzerinde uzun uzun 
münakaşa ettik. Hakikaten Hükümetin nok-
tai nazarı üzerinde duran arkadaşlarımız 
da oldu. Fakat bugünkü arzettiğimiz met
ni destekliyen arkadaşlar ekseriyeti teşkil 
etti. Sebep? Sebebi şudur: Hiçbir kimse beyan 
edemez ki, bu memlekette komünistlik hakika
ten önemli bir mevzu değildir, kimse bunu di
yemez. Eğer böyle olmuş olsaydı Büyük Mecli
sin bunu bir âfet olarak kabul etmesi, takdi
men, tercihan ve hattâ ayrı bir kanun mevzuu 
yapması gerekmezdi. Bunlar, buna verdiği 
ehemmiyetin değerini ifade eder. 

Şuhalde, demek ki, memlekette bir komü
nistlik âfeti vardır, bunu kahretmek bunu tedip 
etmek gerekmektedir. Biz sadece bir kişiyi 
yokettiğimiz zaman bu memleketteki âfeti kö
künden kaldırmış olabilir miyiz? Halbuki onun 
ihbariyle bütün bir teşkilâtı kahra tedibe imkân 
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bulmuş oluruz. Şebekeleri, nüveleri, hücreleri 
adaletin önünde çökerttiği gün mü ve onlar 
hakkında adaletin hükmünü tatbik ettiği gün 
mü eemiyet huzur ve sükûna kavuşacaktır? El
bette ki, bir kişiyi af ile müsamaha ile karşı
lamak karşısında mütaaddit nüveleri, hücreleri 
adaletin huzuruna getirip onu çökertirsek, ona 
adaletin büyük darbesini indirirsek cemiyet 
huzur ve sükûna kavuşmuş olur. 

îşte Adalet Komisyonu böyle bir zihniyet 
içinde vaziyeti mütalâa etmiş ve bu şekli muva
fık bulmuştur. I 

Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımızın filhaki
ka bu noktai nazarı dermeyan etti, arkadaşım 
tezvirden bahsetti. Kendi tezlerine göre, son 
tahkikattan evvel üzerinde durulabilir, ele alı
nabilir, hazırlık tahkikatında, son tahkikatta 
benim yüz arkadaşım var diyebilir. 

Şu halde savcı tahkikatı derinleştirecek ve 
hazırlık tahkikatı da mütemadiyen uzaya
cak. Eğer tezvir, uzatma mevzuubahisse hazırlık 
tahkikatında da, ilk tahkikatta da son tahki
katta da, mevzuubahis olacaktır. 

Fakat niçin tahkikatın her safhasında bu 
hükmün kalmasını istedik? 

Ancak bu adam idam hükmünü yemiş, iş 
Temyize gitmiş fakat Temyiz bu mahkûmiyeti 
usuli bir noktadan bozmuştur. Bu defa tekrar 
mahkemeye gelecek, bu defa suçlu can iştiyakı 
ile ve gerekse canını kurtarmak endişesi ile, 
gerekse adaletin tecelli eden büyük iradesi 
karşısında nedamet saikı ile olsun mütaaddit 
hücreleri, yuvaları adaletin önüne serecek olur
sa ve hakikaten bunların birer suçlu, birer müc
rim olduğu sübut bulacak olursa bu adam ben
ce nedameti vicdaniyeyi idrak etmiş, Türk 
memleketine ve Türk millî vicdanına uygun 
hareket etmiş bir insan telâkki edilmek lâ-
zımgelir. 

Biz, bir zamanlar, bir adam §u suçu işledi 
diye mütaakıp hayat safhalarını karanlık gör
mek ve göstermek mevkiinde değiliz.. Bu iti
barla bu adam eğer Temyizden hüküm bozulup 
geldikten sonra cemiyete hizmet edecek olursa, 
cemiyet nizamına şu suretle iyi bir yol açacak 
olursa elbetteki hâkimin takdiri, vicdani ka
naati o adamın lehine tecelli etmek lâzımgelir. 
Hattâ bu kaydı koymamış olsak dahi, bir arkada
şımın iaşaret ettiği gibi, 59 ncu maddenin na- | 
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zarı dikkate alınması hakkında lâzimei adalet 
ve lâzimei hukuk mutlaka yerine getirilmiş 
olacaktır. 

Şimdi, vaziyet bü olunca tahkikatın her han
gi bir safhasında kay dinin metne konulmasın
da isabet derkârdır. 

Necip Bilge arkadaşımız dediler ki, hiç ol
mazsa bu hafifletici hükmü idam hükmüne tat
bik etmiyelim. 

Arkadaşlar; maksadımız, gayemiz, Samet 
Ağaoğlu arkadaşımızın gayet güze! tasvir bu
yurduğu gibi, bir şeddi, bir bendi yıkmak ol
duğuna göre, şayet onların başları, onların ida
recileri kendi arkadaşlarını, kendilerinin ku
manda ettikleri hücreyi ve nüveyi hayat endi
şesiyle, kurtulma, halâs endişesiyle meydana vu
racak olursa ve onları ipe götürecek olursa ni
çin hâkimin bu takdirine biz set çekelim ve 
bent vuralım. Bunlar nihayet affedilmiyor, 
Biz hâkime diyoruz ki, hal ve vaziyete göre ha
iz olduğun mutlak takdir salâhiyetini kulla
nacaksın. Zaten hâkimlerimize verilmek iste
nilen bu takdir usulünü bu nassı bugün Ceza 
Kanunu teyit etmiş bulunmaktadır. 

Ceza Usulü diyor ki; hâkim duruşmada, 
tahkikatın her safhasında edindiği kanaate gö
re hükmünü verir, bu, ceza usulünün bir mü-
eyyidesidir. Bu bakımdan hâkim delillere göre 
takdir eder ve hükme varır. Bu itibarla elbet
teki kendisi geniş bir takdir zaviyesinden ge
çirecek ve ondan sonra bir hükme varacaktır. 
Biz bu hükümleri kaldıralım demiyoruz. 

ihbarı hal ve vaziyete, hâdisenin mahiyetine 
göre hâkim takdir hakkını kullanacak ve ada
letin icabını yerine getirecektir. 

Hâkimlerimiz merhametli olurmuş da ceza
yı kaldırırmış, dediler. Türk Hâkimi Türk Mil
letinin maşeri vicdanına daima tercüman olmuş
tur. Buna biz kaniiz (Alkışlar) 

Bu itibarla sayın arkadaşlarım biz uzun 
boylu münakaşadan sonra bilhassa komünist
lerin yuvasını, hücrelerini, nüvelerini ve ele
manlarını yoketmek ve onları bizden gizliyen 
setleri yıkabilmek için maddeyi şu hale getir
miş bulunyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlar, malûmu âlileri 
olduğu gibi, ceza hukukuna göre ceza vermek-
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ten maksat suçluyu korkutmak, ibreti müessire 
olmak kadar, cemiyeti izrar «den bir suçun 
cemiyetten kaldırılması gayesini de istihdaf et
mektir. Bunun içindir ki, *kömünizm suçunu 
işlemiş olan bir kimseııin cemiyeti bir tehlike
den kurtaracak vâki ihbarına karşı, kendisinin 
cezasını tahfif yoluna gitmek, tamamen ceza 
hukukunun istihdaf ettiği gayeye göre bir ka
rar verme mahiyetinde telâkki edilmek icabe-
der. Bu sebeple hiyaneti vataniye derecesine 
varan suçlarda bile ihbarın, hafifletici bir se
bep olarak kabul edilerek, Ceza Kanununda 
yer almış bulunduğunu görüyoruz. Bâzı arka
daşlar dediler ki, bu şekilde bir karara varmak-
lığımız işi savsalamak, belki de biraz müsama
ha yoluna gitmek olur. Arkadaşlar, teklif Hü
kümet tarafından gelmektedir. Hükümetin ce
bir unsuru üzerinde yaptığı mücadele göz önü
ne alınınca bu savsaklama ithamını ben yerinde 
görmüyorum, ihbar hafifletici bir unsur ola
rak kabul edildiği takdirde, bendenizce en mü
him netice; artık komünizm teşkilâtında çalı
şan komünistlerin arasında gizlilik fikri kal-
mıyaeak demektir. Çünkü bu gibi teşkilâtın 
en mühim kuvveti gizliliktir. Sırlarının ifşa 
edilmemesi için andiçerler, yemin ederler. Fakat 
komünizm şebekesine giren bir adam kendi ar
kadaşının ölümle tehdit edildiğini görünce ken
disini ihbar edeceğine göre artık bunda gizli
lik kalmıyacaktır. Bunu daha evvelden kavra
mış bulunmaktadır. Biz bu hükmü kabul etmek
le gizlilik unsuru da ortadan kalkmış oluyor. 
Esas prensipte Hükümet ve Adalet Komisyonu 
ile hemfikir olmakla beraber, şunu da arze-
deyim ki, kabul edilmiş olan hükümlerde de 
çok yumuşaklık vardır. 

Şimdi arkadaşlar; ölüm cezası veyahut 
ağır hapis cezası karşısında mahkemeye gelmiş 
olan bir kimsenin şeriklerini ihbar etmesi 
keyfiyetini bir azabı vicdani mahiyetinde te
lâkki edecek kadar Sayın Başbakan Yardımcısı
nın da söyledikleri gibi plâtonik ve sembolik 
düşünmiyelim. Zaten bu adamlar redaeti vic-
daniyenin en derin kuyularında puyan olan 
insanlardır. Onların arkadaşları da zâten re
daeti vicdaniye içinde bulunmaktadırlar. Bi
liyorsunuz komünizm, Moskof emperyalizmi 
ile hemhudut olan Türkiye 'de bir komünistlik ide
alizmi değil, memleketi Türklüğü yok etme 
gayesini tutmuş olan insanların takip ettiği bir 
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hareket iken bunun bir ihbarını sade redaeti 
vicdaniye noktasından dikkate alma gibi bir 
yola gitmenin bu mevzuda yeri olmadığına ka
niim. Hâkim huzuruna gelip de can körkusiy-
le itirafta bulunan bir kimsenin hareketini ne
dameti vicdaniye olarak telâkki edemem. Onun 
cezasını tamamen kaldırmayı ve hukuku me-
deniyesine sahip bir vatandaş olarak badema 
siyasi faaliyetlerine devam etmesini kabul ede
mem. Bu kadar ağır harekette bulunmuş olan 
bir şahsın itirafı karşısında cezası hafifletile
bilir. idam cezası ağır hapis cezasına indiri
lebilir. Ağır hapis cezasına mahkûm olan bir 
kimse siyasi, medeni haklarını kaybetmiş de
mektir. Hâkime mutlak surette takdir hakkını 
vererek bu kadar ağır bir hükmün kaldırılma
sı cihetine gitmeyi kabul edemem. Birçok ar
kadaşlarım da bize iltihak etmekle beraber 
Adalet Komisyonu görüyorlar ki, kendilerine 
muhalif olanlar da vardır. Benim ıgibi pren
sipte kendileriyle bir olanların fikirlerinin na
zarı itibare alınarak Adalet Komisyonunca for
müle edilmesi ve yeni bir bent haline getiril
mesi, uygun olur kanaatindeyim. Yoksa idam 
cezası hapis cezasına indirilemez. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — 20 
senedir buradaki hapis. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Yirmi olsun, otuz sene olsun. Hapsin me
deni ve siyasi hak bakımından neticeleri ayrıdır. 
Niçin hapis üzerinde ısrar ediyorlar? idam ce
zası ağır hapse indirilsin. Esasen idam cezası
nın ağır hapse tahvili suçlu üzerinde ihbar için 
lâzımgelen teşviki yapacaktır. Çok rica ederim, 
haddi tecavüz etmiyelim. Adalet Komisyonu da 
idamın ağır hapse indirilmesini ve cezanın ha
fifletilmesi hususunda hâkime salâhiyet verilme
sini kabul ederlerse, zannederim ki, Büyük Mil
let Meclisinde ekseriyeti elde etmek imkânını 
bulacaktır. 

BAŞKAN — Reşad Güçlü. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlarım; ben de ihbarın bâzı ahvalde iftira 
şeklinde tezahür etmesi ihtimalini ıdüşünerek 
bunun bir parça daha imkânsızlaştırılması için 
aklıma gelen bir tedbirden bahsedeceğim. 

ihbarın hüküm ifade edilebilmesi için, mut
laka maddi delillerle beraber verilmesi şartı 
maddeye konacak olursa, zannediyorum ki, tez
vir önlenebilir. Bunda en mühim nokta da şu-
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dur : Bir şahıs yakalandı, muhakemenin her ı 
hangi bir safhasında dur hâkim bey, dedi, ben 
arkadaşlarımı veya arkadaşımı ihbar edeceğim. 
Elimizdeki tasarıya göre iki kişinin birleşmesi 
bir cemiyettir. Bunlardan birisi yakalandı, 
diğer arkadaşımı dedi. Tam muhakeme ne
ticeleneceği zaman, dur hâkim bey dedi, 
ben de diğer arkadaşımı veya arkadaşlarımı | 
ihbar edeceğim. Bu şekilde bir zincirleme işleri j 
sürüncemede bırakır. Kanaatimce bunun da | 
önlenmesi lâzımdır. Onun için maddeye bir hü
küm ekliyerek, yakalanan kimseden ihbar hak- j 
ki alınmalıdır. 

Arkadaşımızın söylediği gibi, tahkikatın her 
hangi bir safhasında değil, ancak mahkeme hu
zuruna çıkmadan evvel ihbarda bulunacak kim
se hakkında maddi delillerin de beraber getiril
mesi lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, benden evvel konuşan Samet 
Ağaoğlu ve Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşla
rımız benim söyliyeceğim şeyleri pek güzel izah 
ettiler. îlâve edecek bir şey bulamıyorum. Yal
nız bir noktayı arzedeceğim : Konuşan bâzı ar
kadaşlarımız maddenin Adalet Komisyonunun | 
tanzim ettiği şekilde kabulünün tezvir ve ifti- I 
raya yol akacağını beyan ettiler. Haklıdırlar. 
Fakat arkadaşlarım, bu yalnız bu suçlara mı 
aittir. Bütün suçlarda iftira ve tezvir daima va
ridi hatırdır. Erbabı tezvir için iftira yolu da
ima açıktır. Fakat iftira etmekle iş bitmez. Bir 
isnadı yapmak kolaydır. Fakat bunun ispatı 
zordur. Bu itibarla hâkim her hangi bir isnat 
karşısında kaldığı zaman elbetteki bunu mahzı 
hakikat telâkki etmez, delillerini arar. Kabule 
şayan deliller varsa bunu tetkika girişir. Bu 
itjbarla maddenin iftira ve tezvire yol açacak 
mahiyette olması, kabul edilmemesi için, hiçbir 
zaman sebep teşkil etmez. Asıl aramamız icabe-
den nokta, komünizmle mücadeleyi kolaylaştır
maktır. Adalet Komisyonunun hazırladığı me
tin, komünizmle mücadeleyi kolaylaştıracak bir 
vaziyet arzetmektedir. 

Suçlu bulunmadığı takdirde tedvin ettiğimiz 
kanunla ne temin edebiliriz arkadaşlar? Orta
da suçlu olmadıkça kanun çok şiddetli olmuş, [ 
ağır hükümleri ihtiva etmiş, ne çıkar? Binaen
aleyh kanun suçluyu meydana çıkaracak esas
ları da ihtiva etmelidir, aksi halde komünistlik- | 
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le mücadele hakkındaki asıl maksadımız tahak
kuk etmez. 

Komisyonun hazırladığı maddenin, mahzur
ları da olsa, bu mahzurlar bertaraf edilebilir, 
iyi taraflarının galip olduğu aşikâr olmakla ay
nen kabulünü rica ediyorum. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım, adalet mefhumuna ve ceza 
tatbikatında en ziyade üzerinde durulması ica-
beden can noktalarına tamamen aykırı düşen 
bir mefhumun lehinde konuşmakta yalnız kal
dığım için kendimi zayıf hissediyorum. Affını-
zı istirham ederim, birçok kıymetli arkadaşla
rım belâğatle bu fıkranın aleyhinde konuştu
lar. Bendeniz ne plâtonik bir mütalâa ileri sür
düm ve ne de bir kanun maddesiyle istihsali 
düşünülen neticeyi geciktirecek tedbirlerden 
bahsettim. Benim arzum; bu Meclisin daima en 
iyi kanun yapması ve her zaman böyle olması
dır. Bu itibarla tamamen objektif konuştum. 
Arkadaşlarımın itirazları şu noktalarda topla
nıyor: Biz mücadeleyi kolaylaştırmak için on
lara bu fikri vermeye mecburuz. Bu fikirler do-
layısiyle hini hacette gelsinler, arkadaşlarını 
bildirsinler. 

Arkadaşlar; dünyanın hiçbir yerinde, suç
luyu elde etmek, avlamak için ona, seni affede
ceğim, mealinde bir şey söylemek, tatbikatta 
kâfi değildir. Kaldı ki bendenizin mütalâalarım, 
elimizdeki Ceza Kanununda açık, kâfi hüküm
ler mevcut olmasından neşet etmektedir. Ah
met Başıbüyük arkadaşımız bunu tebarüz ettir
diler. 

Bir hâkim her hal ve şartta suçlu lehine di
lediği takdirde hafifletici sebepler arıyabilir ve 
tatbik eder. Eğer biz bu fıkrayı kanuna ekler
sek bu takdirde, Ceza Kanununun 59 ncu mad
desini nasıl tatbik edeceklerdir? 

Ceza Kanununun 59 ncu maddesi; suçlu, 
suçunu itiraf ederek, mahkemenin tahkikat ve 
duruşmasını kolaylaştırmakta iyi niyet göstere
cek olursa, hâkimin onun lehinde kullanacağı 
bir açık kapıdır. Bu açık kapılar, Ceza Kanu
nunun heyeti umumiyesine şâmil bir mahiyet 
arzeder ki, bundan seyyanen suçluların istifa
desi imkânı mevcut ise, hassaten vatana en bü
yük tehlikeleri getireceklerini kabul ettiği
miz insanlara sehpa yolunu bu fıkra açıyor de
niliyor. 

Arkadaşlar, herkes mütalâasında serbest ola-
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konmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Çorum 
Nâzım Ağacıkoğlu A. Başıbüyük 
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bilir. Bu madde ile filhal bir iki kişi daha ele 
geçebilir. Fakat arkadaşlar iki, üç suçlunun 
yerine, bin kat daha tehlikeli olan o eleman 
cemiyetin içine dönecektir. 

Bu fıkrayı kabuL ettiğimiz takdirde, komü
nist teşkilâtı; siyasi teşkilât daima bir merkez
den idare edilir ve o merkezin, o muhitin ele
manları bilir ki, esas dâvayı halledebilmek için 
baştaki merkezî ana teşkilâtı bulmaya mecbu
ruz. Tâli derecedeki elemanları ihbar edecek 
olanlar, derecei tâliyedeki kimselerdir. Fakat 
arakdaşlar asıl ana mevkideki merkezi yakala
dığımız zaman, o işte teşkilâtımızın şeması di
yecektir. Halbuki yeni bir teşkilât kurmaya 
muktedir olan, müstait olan adam beraet iste
miştir ve hakikaten bu madde tatbik edilmez
se, memlekette, lehte ve aleyhte, hâkim takdiri
ni kullandı veya kullanmadı diye birtakım 
tereddütlere yol açılabilir. 

Arkadaşlarım, daha başka da bir misal ve
receğim. Bu fıkranın kabul ettiği itiraf, yalnız 
bir şahıs tarafından yapılabilecek olan itiraf
tır. Halbuki aynı itirafı başka biri haber ala
rak, daha önceki ihbarda gösterilen isimleri 
bir istida ile verirse, arkadaşlarını ele verdi 
diye onu da beraet mi ettireceksiniz? (Çok doğ
ru sesleri). 

Sonra, bir adam tasavvur ediniz ki, bizim 
memleketimizde hayatı namus ve şeref içinde 
geçmiş ve onun idamesini yine şeref saymak
tadır, onun haricinde kendisine sürülecek leke
ye ölümü tercih eden bir adamdır, böyle bir 
adam kendi namusunun payimal edildiğini gör
düğü bir azman bu cinayeti işlemiştir. Mahke
meye geldiği zaman, suçunu da itiraf etmiştir. 
Fakat bir komünist, muhakeme sonunda bu 
hükme göre beraet edecektir. 

Arkadaşlar; muhtaç bir vatandaş, ekmeğe 
muhtaç bir kimse açlığım gidermek için ekmek 
çalmıştır, hâkimin huzuruna çıkmıştır, hâkim 
bunun cezasını veriyor da, bir komünist propa
ganda yapar, suç işler, cezası affedilir olur 
mu? tşte bunun için bu fıkranın kaldırılmasını 
istiyorum, karar sizindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — "Kifayeti müzakere önergeleri 
vardır, okutacağım. 

Başkanlığa 
7. bent üzerindeki görüşmeler kâfidir. Oya 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini 

ve komisyon kararının oya arzını teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Arkadaşlar, anlaşılmıyor. Bir şeyi kuyruğuna 
kadar getiriyoruz, ondan sonra karar vereceği
miz sırada bir teklif yapılıyor: Kifayeti müza
kere. Ben söz aldım. Bu mesele mühim bir mese
ledir. Biz komünistlerin rüesasmı bir taraftan 
kafese koyuyoruz, bir taraftan kaçırıyoruz. Na
sıl koyuyoruz, nasıl kaçırıyoruz, müsaade buyu
run da İ7A\>. edeyim... 

(Kâfi sesleri, devam sesleri, ekseriyet yok 
sesleri) 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Ekseriyet 
yoktur. 

BAŞKAN — Ekseriyetin olduğu anlaşılıyor.. 
Müzakerenin kifayeti takririni oyunuza sunu

yorum. Müzakerenin kifayetini kabul edenler... 
Etmiyenler... Sarahatle anlaşılamamıştır... Tek
rar oyunuza sunuyorum... Müzakerenin kifaye
tini kabul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
141 nci maddenin yedinci bendinin tamamen 

kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 

B. M. M. Başkanlığına 
Şifahi mâruzâtıma binaen "141 nci maddenin 

7 nci fıkrasındaki «tahkikatın her safhasında» 
kaydından evvel «tahkikattan önce veya» kaydı
nın ilâvesini teklif ederim. 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Başkanlığa 
141. maddenin 7. fıkrasındaki «tahkikatın her 

safhasında» tabirinin, Hükümet teklifindeki gibi 
«takibata, başlanmazdan önce» deyimleri ile de
li ştirilmesini arzederiin. 

Niğde 
' • • - • • • N . B ü ğ e 
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Yüksek Başkanlığa 

7. fıkranın metnindeki «tahkikatın her saf
hasında» tâbirr yerine «son tahkikat açılıncaya 
kadar» olarak düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çorum 
Hüseyin Ortakçıoğlu* 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. K. tadil tasarısındaki 141. maddenin 

T. bendindeki (bildirdiği) kelimesi yerine cüm
lenin (ihbar ettiği ve ihbarın..) şeklinde tadilini 
teklif ederim. 

izmir Milletvekili 
Pertev Arat 

- . . " . , Yüksek Başkanlığa 
7 nci fıkranın sonunun « idam cezası ağır 

hapse ve ağır hapis cezaları da 1/4 ten yarıya 
kadar indirilebilir » şekilnde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 
• • Çorum 

Hüseyin Ortakçıoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeler içinde en aykırı
sı olan, bendin kaldırılmasını teklif edenidir. 

- Bunu reye arzetmek üzere tekrar okutûyoroum. 
(Bize Milletvekili Osman Kavakoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu). 
BA.ŞKAN — Bu teklifi naz*ara almayı ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
reddedilmiştir. 

(Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm öner
gesi tekrar okundu). 

PEETBV ABAT (İzmir) — Bundan daha 
aykırı bir teklif var. takibattan evvel, diyor. 

BAŞKAN — Onu okutayım. 
(Niğde. Milletvekili Necip Bilg'eni.n önergesi 

tekrar okundu) . 
BAŞKAN — Bu takririn nazara alınmasını 

kabul edenler ... Etmiyenler ... Nazara alınma
mıştır. Reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer takriri okutuyorum; 
(Çorum Milletvekili Hüseyin. Ortakçıoğlıa'-

nun son tahkikat açılıncaya kadar olarak dü
zeltilmesini istiyen önergesi tekfar ofeundu). 

BAŞKAN — Bunun d ikka tö l^fcs ım ka
bul edenler ... (Anlaşılmadı sesleriJc ^gıd'uğu-
müz' önîligenin dikkate alınmasıni-Jkabw eden-
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BAŞKAN — Tekrar okutuyorum. 
(önerge tekrar okundu). 
ÖÂŞKAN — Bunun dikkate alınmasını ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Dikkate alınması 
kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

(İzmir Milletvekili Pertev Arat'in önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Metindeki « bildirdiği » keli
mesinin yerine ihbar kelimesinin konmasını dik
kate alanlar, ... Almıyanlar ... Nazara alınmıştır.' 

(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu?-
nun idam cezasını ağır hapse ve ağır hapis ce
zalarının da 1/4 ten yarıya indirilmesini istiyen 
önergesi tekrar okundu): 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Beri de bu takrire iştirak ediyorum; 
fakat takririm okunsun. 

BAŞKAN — İştirak ettiğinize göre takriri
nizi okutmaya lüzum yoktur. Bu okunan öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler ... Etmi
yenler ... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir! (Alkışlar). 

Bu şekillere göre, komisyonca formüle edil
mek üzere bendi komisyona iade ediyoruz. 

ler... (Tekrar okunsun eesieri). 

.8.. Bu maddede yazılı suçlardan dolayı 
mükerrir olanlar hakkında hükmedilecek ağır 
hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; biz bu fıkrada umumi pren
siplerden ayrılıyoruz ve bunu zaruri olarak ka,-
bul ettiğimiz için bu maddeyi kabul ediyorum. 
Fakat bunlar için içtima yani mecmuu mücazat 
sisteminin, kabul edilmesi lâzımdır, kanaatin
deyim. Şöyle ki: Şimdi mer'i kanundaki 
hukuki içtima sistemi, şudur: Biliyorsunuz ki, 
mütaaddit suçlardan bir tanesinin cezası veril
mekte, diğer suçlarının cezası ağır ise o mik
tar ilâve edilmektedir. Halbuki biz, tekerrür
de umumi prensiplerden ayrıldık, cezanın iki 
mislini veriyoruz. Binaenaleyh demek ki, içti
ma kaidesinde umumi prierisiplerden ayrılmakta 
bir mahzur görmüyoruz. ^Bunun için bir değiş
tirge veriyorum, bu değiştirge, (Bu maddede 
yazılı olan suçlarda birden ziyadesini işliyeiı-
lere tâyin edilecek cezaların mecmuu verilir) 
şeklinde bir kaydın ilâvesinden ibarettir. 

Tasvibinizi rica ediyorum. 
BAŞKAN •— Ahmçt Başıbüyük, 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, 8 nci bentte yazılı olan hü
küm, umumi hükümlere aykırıdır. Şimdi arka
daşımın da söylediği gibi, bu kanunun feA^ka-
lâdelik taşıması bakımından, elbette böyle ol
ması lâzımdır. Ancak 141 nci madde mütaad-
dit fıkraları ihtiva etmektedir. îdam hükmün
den 6 aya kadar değişen birçok cezalar vardır. 
Bir ırkçı biraz evvel kabul ettiğimiz 4 ncü 

• fıkraya göre, altı aya mahkûm oldu ve bu ce
zasını hapishanede çektikten sonra birinci veya 
ikinci fıkradaki ağlr suçlardan birisini işlediği 
takdirde ona görüştüğümüz fıkra hükmüne gö
re vereceğimiz ceza iki misli olması icabetmek-
tedir. Yani 15 sene ağır hapis cezasını müstel-
zim ikinci bir suç işlediği takdirde cezası 30 
sene ağır hapis olacaktır. Meselâ 4 ncü fıkra
daki « . . . . Millî duyguları yoketmeye veya 
zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri kur
maya tevessül, teşkil, tanzim» şeklindeki suçlar 
diğer fıkralara nazaran hafif bir suç olduğu ve 
cezası da hafif verildiği için ikinci defa suç 
işliyenlere verilecek cezanın bir misli artırılma
sı her hande ceza hukuku prensiplerimize ay
kırıdır. Bu itibarla hiç olmazsa «Eski mahkû-

' miyetini tecavüz etmemek şartiyle bir misli ar
tırılır» şeklinde düzeltilmesini bendeniz teklif 
ediyorum. Bir önerge takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey, komisyon izah etsin.. 

» 
• BAŞKAN —• Komisyonun bir mütalâası var

ını? 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) —• Efendim, burada husu
si bir hüküm vaz'edilmiştir, aynı cinsten fiille
rin tekerrürü şarttır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir sual soracağım. Bendeniz mi yanlış anlıyo
rum bilmem, «bu maddede yazılı suçlardan do
layı mükerrirler hakkında hükmedilecek ceza 
bir misli artırılır» .deniyor. Bundan maksat, 

'Ceza Kanunundaki cezanın artırılması âzami 
ceza değil, mahkemece takdir edilip verilecek 
olan cezanın bir misli artırılmasıdır, bu mâna
dadır. Bunun tavzihi icabeder. Müsaade eder
seniz kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - * 

Elendim; bu maddenin mânasının iyice anlaşıl
ması lâzımdır. 

Ahmet Başı büyük arkadaşımız, bu maddede 
yazılı suçlu mükerrir olursa, hükmolunacak ya
ni eski verilen ceza bir misli artırılmış olacak
tır. ' 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Hayır. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Şimdi bendenizin anladığım mâna şu: Mah
keme kendi takdiri dairesinde bir ceza tâyin 
edecek, meselâ evvelce altı ay vermişti, fakat 
mükerrir vaziyette olduğu için bir altı ay da
ha kendi takdir ettiği, tâyin ettiği cezayı bir 
misli artıracaktır. Bu mânada görüyorum, onun 
için bu- fıkranın yazılış şeklinde bir korku yok 
gibi geliyor bendenize. Zatâlinizin verdikleri 
şekil faydalı olmıyacaktır. Bu madde maksadı 
temin ediyor. Sonra neticetünnetice bir sene ve
receğim diyecek ki, buna bir sene verile
cek ise de, mükerrir olduğundan bir misli ve
rilmesi lâzımdır. O vakit iki seneye çıkaracak. 
Ben öyle anlıyorum. Komisyon izah etsin. 

I ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, Ceza Kanu
nunda mutlak tekerrür vardır, mukayyet te
kerrür vardır. Biz bu hükümde, bidayette ar-
z ettiğim gibi hususi bir tekerrür hükmü sevket-
miş bulunuyoruz. Bir suçlu ikinci bir defa suç 
işlediği ve mahkûm olduğu takdirde, meselâ 5 
yıla mahkûm edilmiş ise mükerrir bulunması 

ı itibariyle hâkim, bu beş yıl cezaya beş yıl. daha 
katmak suretiyle on yıla hüküm verir. Bu mad
denin istihdaf ettiği gaye budur. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir su
al soracağım. 

Şimdi 141 nci maddenin 4 ncü fıkrasına gö
re mahkûm olmuş, yani altı aya mahkûm olmuş 
ve cezasını çektikten sonra çıkmış bir adam bu 

• defa ikinci fıkraya giren bir suç işlerse bunu. 
I hasıl tatbik edeceksiniz? 
I VACİD ASENA (Devamla) — Suçun ma

hiyeti değiştiğine göre hâkimin de buna göre 
hüküm yermesi lâzımgelir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum)' ~"Efen
dim, sarih değildir, tereddüdü mucip olur. 
Verdiği ceza miktarı altı ayı tecavüz edecektir, 
bir misli mi artacaktır, yoksa altı ayı tecavüz 

! etmiyecek midir? Çünkü Mî nci maddfenin bü-
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tün fıkraları'aynı mahiyettedir* yani hepsi bir 
madde olarak kabul ediliyor. 

BAŞKAN — Yani arkadaşımız mutlak mı 
tatbik edilecektir, diye soruyorlar. 

VACÎD ASENA (Devamla) — Bu madde 
muhtelif bentleri ihtiva etmesi dolayısiyİe cü
rüm vasıf ve nevilerinin hâkimce hazarı itibare 
alınması lâzımgelir, 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — O hal
de ona göre değiştirmek lâzımdır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, müca 
zatın içtimai sisteminin bu maddeye münhasır 
olmak üzere kabulüne komisyon taraftar mıdır? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Görüyorum ki, Meclis 
bu nokta üzerinde hassasiyetle duruyor. Haki
katen Ahmet Başıbüyük ve izzet Akçal arkadaş
larımızın üzerinde durduğu noktalar karşısında 
tekrar bu işi müzakere etmek zarureti vardır. 
ileride her hangi bir suretle bir yanlışlığa ma
hal kalmamak ve hükümlerde ihtilâfı mucip ol
mamak* üzere bunu verilen önergelerle beraber 
komisyonda bir kere müzakere edelim. 

BAŞKAN — Şu halde geri alıyorsunuz.. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Bent üzerinde 

komisyonun nazarı dikkate alması. lâzımgeleıı 
hususu izah etmek için konuşmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Ceza Kanunumuz içtima 
hükümlerinde hukuki içtima prensibini esas it
tihaz etmektedir. Bu prensibin bellibaşlı fârik 
vasfı suçluya ceza müddeti bakımından prim 
vermektir. Malûmu âlileri cezaların içtimai pren
sibini üç noktada telhis etmek imkânı vardır ve 
bugün medeni ceza kanunlarımla diyebilirim ki 
hemen hepsi bu üç sistemden birisine dayanmak
tadır. 

Sistemlerden birisi hukuku içtima sistemidir 
En ağır suç cezaya esas ittihaz edilir. Diğer, 
suçların, cezalarının bir kısmı - Meselâ, bizde 
aynı neviden suçların üçte ikisi - ağır suça ilâ
ve edilerek çektirilmektedir. 

Diğer bir sistem, beliğ sistemidir ki, en ağır 
suçtan dolayı suçluya ceza verilir, diğer suç 
larda, suçu işliyen cezadan muaf tutulur. 

Üçüncü sistem, bugünkü medeni memleket
lerde cari olan sistemdir ki, suça pirim verme
mektedir. Bu sistem cem'i mücazat sistemidir. 
Mer'i Ceza Kanunumuza göre, bir şahıs birkaç 
suç işitecek olursa bu şahsa işlediği suçtan do
layı her biri için kendisine ceza* verilir, fakat 
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hiçbir zaman bu cezaların mecmuu kendisine 
çektirilmez. Bu sistemde bir miktar ceza müd
deti prim olarak ortadan kaldırılmaktadır. 141 
nci maddede mevzuubahis olan, suçları işlemiş 
olan şahısların, öyle zannediyorum ki, Meclisi 
Âli redaetini kabul ederek cezalarının ayrı ay
rı çektirilmesini arzu etmektedir. 

Ceza Kanununun umumi prensiblerine, cihet
teki bu noktai nazar uygun değildir. Ama mad
denin 8 nci bendinde bir bu prensipten dönmüş 
vaziyetteyiz. Kanaatimizce içtima prensibinden 
de, dönmekte hiçbir mahzur yoktur. Cezayı 
ağırlaştırmak istemekteyiz. T. C. Kanunu 
141 ncj maddesinin birçok defalar maddi un« 
suru değişmiş cezalar ağırlaştırılmıştır. Fakat 
yine, görüyoruz ki unsurları değiştirmekle 
takip mekanizması iyi işlemediği için şahısları 
yakalamak ve bunları ceza evlerinde uzun 
müddet tutmak imkânı tam olarak hâsıl olama-::. 
nııştiî. 

Adedleri hakkında binlerden, on binlerden 
bahsedilmektedir fakat istatistikleri tetkik edin, 
adliyedeki rakamları tetkik edin, Ceza ve Tev
kif evleri Umum Müdürlüğünde bulunan ra
kamları tetkik edin, göreceksiniz ki, komünist
likten mahkûm olanları 10, 20 ve nihayet yüzle 
ifade edeceksiniz. Yakalanan şahısların elbet-
teki suç adedlerine göre hükmedilen cezalarını 
tamam çekmeleri lâzımdır. Hazırlık tahkikatı 
sırasında duruşmada çalışmalar yapılıyor, bu 
adam bu suçun failidir deniyor. Ona bir ceza 
tâyin ediliyor. Bu cezaları sisteme uygun ola
rak yekdiğerine ilâve etmek suretiyle çektire
lim. Arkadaşlar, arzu edilirdi ki, Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddeleriyle birlikte 13 
ncü 14,' 15 ve hattâ 16 nci maddesinin tadili 
teklif edilsin. Çünki bu maddeler iş esası üze
rine kurulmuş olan ceza evlerine bu gibi mah
kûmların gitmesini önliyen maddeler değildir. 
,Iş esası üzerine kurulmuş olan ceza evlerine bir 
mahkûm giderse akıbeti ne olur? Akıbeti; el
bette ki, üzerinde çalışılır, onu ıslâh edebilmek, 
cemiyete faydalı kılabilmek için bütün tedbir
lere müracaat edilir ve bu müesseseler faydalı 
olmaktadır. Yalnız müddetten istifade etmek 
hususundaki prensipleri kabul edenlerden deği
lim. Bu müesseselerde senelerce vazife gördüm 
ve müsbet netice aldığıma kaniim. 

Fakat bu sahada bilhassa kriminiloji ile meş
gul olan ve memlekette hukuk alanında kürsü 
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sahibi bulunan arkadaş ve dostlarım, profesör
lerin, bunların müspet neticeler verdiği husu
sundaki kanaatleri tamamiyle müspettir. Ama 
ideoloji bakımından bir kere bu menhus hasta
lığa yakalanmış olan şahıslara bu müesseseler 
birer mektep olmaktadır. 

Komünist hükümlülerin cezalarının yarıya 
kadar 13,14, 15 ve 16 ncı maddelerin tatbiki su

retiyle indirilmesini terviç edemem, bu maddelerin 
tâdili teklifi geldiği zaman, şahsi tecrübelerimi, 
mûtalâalarımr Yüksek Meclise arzedeceğim. Bu 
maddelerin bahşeylediği haklardan istifade 
edenlerin cezaları yarıdan aşağı bir müddete in
dirilir. Meselâ, 18 seneye mahkûm olan bir şahıs 
9 sene 4 ay 6 gün gibi bir müddet zarfında ceza 
evinde cezası infaz edilerek meşrutan tahliye 
edilebilir. Diğer cezaların neticelerini buna kıyas 
edebilirsiniz. Umumi olarak diyebilirim ki ceza
lar biraz yarıdan fazla aşağı müddete indirilir. 
Şayanı şükrandır, Adalet Bakanlığı gayet has
sas hareket etmekte ve komünizm suçu ile mah
kûm olan şahısları yeni ceza evine gönderme-
mektedir. Buna devam etmelerini bilhassa tavsiye 
ederim. Bundan başka arkadaşlar, bu ceza evleri, 
uzun seneler bu işte çalışmış bir arkadaşınız ola
rak haber verebilirim ki, komünistlere mektep 
olabilmektedir. Komünizme salik olan insanlar 
zaman zaman arkadaşlarını küçük bir suç dola-
yısiyle tevkif ettirmekte ve hapishaneye, mah
kûmlar üzerinde işlesinler diye göndermekte
dirler. Ceza evlerinde attıkları tohumlar intaş 
edebiliyor mu? Ben o kadar iyi görüşlü değilim, 
işlemeye muvaffak oluyorlar. Çünkü hapishane
lerde kitap okunabiliyor, mektuplaşabiliyorlar. 
Telkin yapmak imkânına sahiptirler. 

BAŞKAN — 8 nci fıkra üzerinde konuşma
nızı rica ediyorum. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Benim ceza 
sistemi ve idari tedbirler ve cezaların içtimai 
mevzuunda bu madde dolayısiyle teklifim var
dır, bu noktayı izah edeyim ki, arkadaşlarım da
ha iyi tenevvür etsinler. (O zaman olur sesleri). 

Arkadaşlar, hapishanelerde komünist mah
kûmlar istedikleri gibi kitap okumakta ve kitap 
okumayı arkadaşlarına tavsiye etmektedirler. 
Bundan başka, başka hapishanelerde bulunan 
mahkûmlarla muhabere edebilmektedir ve bun
ların muhaberelerini önliyecek nizamnamede bir 
hüküm de yoktur. 8 nci maddeye bunu koya
lım mı? Konmaz. Adalet Bakanının nazarı dik-
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katini celhederim cem'i mücazât hükmüriün 
tatbik edilmesini kabul etsin, komisyondan da 
rica ederim buna muhalefet göstermesin. Yi . 
ne AdaleU Bakanından tekrar rica ederim, bu 
mahkûmları komünizm tohumunun intaş ede-
miyeceği orta Anadolu'da seçecekleri bir yerde 
toplasmlar ve cezalarını infaz etsinler. Maru
zatım bu kadardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı, 
ADALET BAKANI EÜKNEDDÎN NASU-

HlOĞLÛ (Edirne) — Muhterem arkadaşlar; 
Sâym îzzet Akçal arkadaşımız suçların içti
mai halinde birinci, ikinci cürümlere, asıl suç
tan daha primli ceza veriliyor buyurdular. 

Filhakika Ceza Kanunumuzun bugünkü sis
temi böyledir. Yeni bir Ceza Kanununu tan
zim etmek, mevcut eksiklikleri tamamlamak, 
takviye etmek için teşekkül etmiş bir komis
yon çalışmaktadır. (Bravo sesleri) Fakat Ce
za Kanununun mahiyet ve ehemmiyeti aşikâr 
olduğundan, bu kanun meclise çok acele ola
rak sevkedilecek bir kanun değildir. Çünkü 
bu kanun, cemiyet hayatımızın bütün şartla
rına taallûk eden bir kanundur. Takdir bu
yurunuz ki, Ceza Kanununun yeniden tanzi
minde suçların içtimai halinde, 'i cezanın buna 
göre diğerine eklenmesi derpiş edilecektir. Ko
misyon bu mesele üzerinde çalışmaktadır. -

Diğer taraftan, komünist mahkûmlar ceza 
evlerinde ayrı bulundurulmakta ve iş esası üze
rine müstenit bulunan ceza evlerine sevkedilme-
mektedirler. Fakat arkadaşımızın dediği gibi, 
kanun buna şeklen müsait görülebilir. 

Komünistlerin mahkûmiyetlerini çekerken 
haklarında dikkatli olunması hususunda Ba
kanlığımız geniş bir hassasiyet göstermektedir, 
Fakat, bugünkü ceza evlerimizin yapılış vazi
yetleri gayrimüsait olduğundan bu hususta 
müşkülâta mâruz kaldığımızı takdir buyurur
sunuz. 

Diğer taraftan Ceza Kanununun infaza ait 
bulunan hükümlerinin, demin arzetmiş oldu
ğum esas dairesinde, bir infaz kanunu Halinde 
tetkik ve tanzimi için de diğer bir komisyon ça
lışmaktadır. 

Sayın arkadaşımızın bu ifadesi, bakanlığı
mıza bu hususta daha geniş bir hassasiyet gös
termesi lüzum ve vazifesini irşat etmiş bulunu
yor, Bunu da kabul ediyorum arkadaşlar. (Bra
vo sesleri). -

—'834 — 
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Mevzuubahis olan fıkraya gelince : Esasen ı 

bu fıkrayı komisyon almış bulunduğumdan bu j 
hususta lazımgelen tetkikatı yapacak ve Yüksek ı 
Meclise arzedecektir; , 

Komünizm mahkûmları ve ceza evleri m ev- ! 
zuu üzerinde bakanlığın büyük bir hassasiyetle i 
üzerinde durduğunu ve çalıştığını arzedeıim. 

BAŞKAN, —• Efendim, sekizinci bent hak
kında muhtelif arkadaşlar konuştular ve tek
lifler yaptılar. Komisyon bunları nazarı dik
kate almak üzere bendin önergelerle komisyona 
verilmesini iştmektedirler, veıiyoruz efendim. 

9. Bu maddedeki cemiyet tâbirinden mak
sat iki veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri* 
halidir. -

NECİP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, biraz evvel okunduğu üzere, bu fıkra 
cemiyeti tarif etmektedir. Yani bu maddedeki 
cemiyetten maksat, Cemiyetler Kanununun iste
diği mânada, hükmi şahsiyeti haiz olan bir ce
miyet değildir. Çünkü komünistlerin ' kurmak 
istedikleri böyle bir cemiyet kanunen memnu 
bulunduğuna göre, bunun hükmi şahsiyet ikti
sap etmesine zaten Medeni Kanun hükümleri
ne göre imkân yoktur. Cemiyetler Kanununun 
istediği mânada bir cemiyet olmasına imkân 
olmadığı kendiliğinden anlaşılmaktadır. Yalnız 
fıkra, cemiyeti bir parça eksik ifade etmiştir. 
Çünkü burada «iki veya daha ziyade kimsele
rin birleşmeleri halidir» deniyor. Bunda tasarı
nın metnine göre her hangi bir kasıt mevzuu
bahis değildir gibi bir mâna çıkabilir. Gerçi'bü
tün maddeyi okuduğumuzda, bu birleşmeden, 
yukardaki fıkralarda mevcut suçları işlemek 
maksadiyle vücuda gelmiş bir birleşme olduğu 
anlaşılır. Ama burada böyle bir kasıttan bahse-
dilmemektedir. Böyle olmayınca sadece sokak
ta vâki olan bir birleşme de bu maddedeki ce
miyet mânasına gelir gibi bir şey hâkimin zih
nine gelebilir ve hâkimi tereddüde sevkedebilir. 
Buna meydan vermemek için (iki veya daha 
ziyade kimseler) tâbirinden evvel (yukardaki 
fıkralarda mevzuubahis suçları işlemek maksa
diyle) diyerek maksadın maddenin metninde 
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tasrih edilmesi lâzımdır. Bu bir. 

* Bir da tajtfrının metninde birleşme kelimesi 
bulunmaktadır. Bu birleşmede^ tarafların, yani 
birleşme niyetindo bulunan kimselerin arasında 
biı* anlaşma var mıdır, yok mudur? Bit: anlaş
mayı da göstermemektedir. Bu birleşme tâbiri 
yerine «anlaşma» tâbirini koymak daha doğru 
olur. Her ikisini birden koyarak «anlaşarak bir
leşmeleri» demek daha doğru?olur kanaatinde
yim. Nitekim Ceza Kanununun 404 ncüsmıidde-
siııde teşkilâttan bahsederken şöyle bjr i arif 
yapmaktadır: «îki ve daha ziyade kini&enin bu 
maddedeki suçları işlemek maksadiyie anlaş
maları, teşekküldür.» Burada anlaşma tâbiri 
kullanılmıştır. Buradaki cemiyetin tarpinin, ve
receğim ünergede olduğu gibi, «bu sutşları işle
mek maksadiyle iki veya daha ziyade kimsele
rin anlaşmaları halidir» diye tarif edilmesinin 
teknik bakımdan daha doğru olacağı kanaatin
deyim. 

Karar yüksek heyetinize aittir. 
ADALET KOMÎSKONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Bu maddedeki, bu fıkra, 
umumiyet itibariyle maddenin metnine atfedil
miş olduğu için Necip Bilge arkadaşımızın, iti
razları vakıa komisyonca varit görülmemekle 
beraber, diğer hususların bir kere daha korniş-' 
yonda gözden geçirilmek üzere bendin verilen 
önerge ile geri alınması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün yaptığı 
izahlara nazaran 9 ncu bendi de verilmiş bir 
önerge ile tetkiki için komisyona geri veriyoruz. 

Komisyonca 142 nci maddenin müzakeresine 
geçmekte bir mahzur var mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Maddenin müzakeresine 
devam edebiliriz, bizce hiçbir mahzur yoktur; 
Fakat geri bırakılması tensip Duyurulduğu tak
dirde buna da bir itirazımız yoktur. -

BAŞKAN — Vaktin gecikmiş olmasına bina
en ye iki bendin de tadil edilmek üzere komis
yonca geri alınmış olması dolayısiyle 3 . XII . 
1951 Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,17 
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1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, Kore'de bulunan ve oradan gelen as
kerlerimizin sıhhi hâlleri hakkındaki sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı 
cevabı (6/463) 

.i.-, 7... 11 . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kore'de bulunan ve oradan gelen askerleri

mizin sıhhi ahvalleri hakkında aşağıda yazılı so
rularıma Millî Savunma Bakam tarafından yazılı 
cevap verilmesini dilerim. , 

Afyon Karahisar Milletvekili 
General Ali İhsan Sabis 

1. Kore'deki askerlerimizin oralı kadınlar
dan firengi kaptıkları haber alınmıştır; bu hu
susta Kore'den gelen subaylarımızdan ve askerî 
doktorlarımızdan aldığım malûmata göre bu 
zaruri münasebetlerde korunma tedbirleri dik
katle tatbik olunmamış ve ilgili mütehassıs dok
torların tavsiyelerine ve tekliflerine ehemmiyet 
verilmemiş; bu hususta Bakanlığa yazılı rapor
lar da gönderilmiş imiş; bu haberler doğru mu
dur? Ve kaç kişi firengiye tutulmuştur? Verilen 
yazılı raporların hulâsası nedir? 

2. Firengiye tutulmuş olarak Türkiye'ye 
avdet eden askerlerimizin temaslarını menetmek 
ve sıkı kontrol altında tedavilerini yaptırmak 
için ne gibi tedbirler alınmıştır? Kaç kişi bu 
suretle tedavi altına alınarak hangi hastanelere 
sevkolunmuştur? Bu tedbirlerden kaçıp kurtula
rak köylerine giden ve oralarda bu menhus has
talığı yayanlar var mıdır? Ve kaç kişidir 

3. Kore'ye yeni gidenlerin ayni âkibete uğ
ramamaları için ne gibi tedbirler ittihaz olun
muştur? 

T. C. 
M. S. B. 25 . XI . 1951 

Genelkurmay Başkanlığı 
Sağlık Dairesi 
I I Ş. 1 Ks. 

Sayı : 167179 - 21 
, Kore'ye giden biri iğimi

zin frengiden korunması 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma. 
10 . XI . 1951 gün ve 2583/5774 sayılı yazı kar-

LI SORULAR 

siliğidir. 
Kore'de bulunan ve oradan gelen askerleri

mizin frengi bakımından sıhhi durumları hak
kında sayın Afyon Karahisar Milletvekili Ge
neral. Ali İhsan Sâbis tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevapları aşağıya çıkarılmış
tır. Bilgilerine arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Cevap 1. Kore daha evvel Japon işgali al
tına girdiğinden ve halen de harb felâketinin 

* doğurduğu bütün mahrumiyet ve sefaletin a-
cı ıstıraplarını çektiğinden, açlık ve -yokluğun 
hüküm sürdüğü her yere dolaylıkla girebilen 
bulaşıcı hastalıklar buraya St g^erek halkı ke
mirmeye başlamıştır. Bu hastalıklarda ' bahse 
konu teşkil, eden frengi vakaları Kore hal
kında Ameriken istatistiklerine göre % 33, bi
zim hekimlerimizin müşterek raporlarına gö
re % 10 ve bir mütehassıs tabibimizin kanaa
tine göre de % 90 dır. Bu rakamlar arasın
da Ameriken istatistiklerinin verdiği miktar 
hakikata en yakın olanıdır. Koreli doktor
ların izahlarına göre, şimdiye kadar zührevi 
hastalıklar bakımından esaslı bir istatistik ya
pılmadığından frenginin yüzde ne ' miktarda 
olduğu kafi olarak bilinememektedir. Böyle 
olmasına rağmen muhakkak olan şudur ki, az 
veya çok da olsa Kore halkı arasında frengi 
musabı olanlar mevcuttur. Bu hal. karşısında 
korunulması ve koruyucu tedbirienn alınması 
tabiî ve zaruridir. İşte bu hakikat karşısında 
Kore'deki birliğimizin doktorları derhal faali
yete geçmişler, oradaki subay, astsubay ve er
lerimizi bu menhus hastalıktan korumak için 
icabeden her türlü" tedbiri alarak aynı zaman
da alınacak gerekli tedbirleri rapor halinde 
komutanlarına bildirmişlerdir. Bu tavsiye
lerden o günkü harb halinin icaplarına uygun 
olanları derhal kabul edilerek tatbik edilmiştir. 
Bü' korunmalara rağmen diğer Birleşmiş Mil
letler personelinde olduğu gibi bizim subay, 
astsubay ve erlerimizden de frengi hastalığı
na yakalananlar olmuştur. Alman raporla
ra göre .: 4 subay, 14 astsubay ve 79 er olmak 
üzere:. ceman 97 kişi frengi musabıdırlar. Bun
lardan 65 kişinin tedavilerine Kore'de baş-

— 336 — 
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lanarak ellerine tedavi cüzdanları verilmiş
tir. Geriye kalan 32 personelimizin frengili 
oldukları yurda dönerken vapurda yaptırılan 
triyaj neticesi meydana çıkmıştır. Bunlar
dan bir kısmına penisilin tatbik edilmek su
retiyle sâri durumları önlenmiştir. 

Cevap 2. Kore'den dönen kafilelerden" yur
da döner dönmez askerlik müddetini dolduran
lar terhis edildiğinden bu meyanda frengili 
olan 79 erimiz de arkadaşlariyle beraber otoma-
tikman terhis edilmişlerdir. Terhis edilen fren
gili erlerden durumları şüpheli olan 15 erin ki 
bunların de hakiki frengi musabı olup olmadık
ları katî değildir. Bu erlerin muhitlerine hasta
lık bulaştırmaları mümkün olduğundan gerekli 
tedavi ve muayenelerinin yapılması için Umumi 

1.1951 O : 1 
I Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri dâhilinde olmak 

üzere mufassal künye ve adresleriyle bağlı bu-
lunıdukları Hükümet tabipliklerine ihbar edil-
mislerdir. 

I Cevap 3. Kore'ye yeniden gönderilen sü-
I bay, astsubay ve erlerimizin zührevi hastalıklar

dan korunmaları için aynı safta döğüşen diğer 
I Birleşmiş Milletler ordularında olduğu gibi her 
! türlü gerekli tedbirin alınmış olduğuna bilgileri

ni rica ederim. 

Not : Kore'den dönen ve frengili oldukları 
ı zannedilen bu erlerden bir kısmının memleketi

miz dâhilinde yaptırılan muayeneleri neticesin
de frengi musabı olmadıkları peyderpey gelen 

I bilgilerden öğrenilmektedir. 

....y.. l ina^ı ...... 
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