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1. — KAPALI OTURUM TUTANAK ÖZETİ 

İKİNCİ OTURUM 

(Kapalı) 

16.11.1951 Cuma 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı görüşülürken veri
len 17 imzalı bir önerge ile kapalı oturuma geçilmesi 
istenildiğinden salon dinleyicilerden boşaltıldı ve öner
ge oya sunularak kabul edildi. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 14 arkada
şının; ilgili mesul makamlar tarafından memleketteki 
komünizm cereyanları hakkında Adalet Komisyonun
da yapılan açıklamanın kapalı oturumda da tekrar 
edilmesine dair önergesi okunarak kabul edildi. Ya
pılan görüşme sonunda bu malûmatı verebilmesi için 

Hükümete zaman bırakılması muvafık görülerek 
19.11.1951 Pazartesi günkü Birleşimde yapılacak bir 
kapalı oturumda bu açıklamanın yapılması kabul edil
di ve 

Açık oturuma geçildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Sıtkı Yırcalı 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

Sedat Baran 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

16/XI/1951 Cuma 

İKİNCİ OTURUM (Kapalı) 

Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gizli oturum hakkındaki 
önergenin müzakeresinden evvel zabıt tutacak olan 
Meclis memurlarının salonda bulundurulup bulundu-
rulmamaları hususunu oyunuza sunacağım. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Salonda bulundurulmaları ka
bul edilmiştir. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

L — Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant 
ve arkadaşları ile Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan 
ve arkadaşlarının, Beşinci Birleşimin İkinci Oturumu
nun gizli yapılmasına ilişkin önergeleri. 

Yüksek Başkanlığa 
Komünizm faaliyetleri hakkında izahat almak üze

re bir gizli celse akdini ve bu tasarının müzakeresini 
bu celsenin sonuna talikini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak 
Muammer Alakant 

Ankara 
Hamit Ş. İnce 

Kocaeli 
S. Önhan 

Tokat 
Halûk Ökeren 

Kocaeli 
Lütfi Tokoğlu 

Tokat 
Muzaffer önal 

Kastamonu 
Hayri Tosunoğlu 

Kocaeli 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Kocaeli 
S. Kalemcioğlu 

Balıkesir 
Enver Güreli 

Tokat 
H. Koyutürk 

Samsun 
Haşim Alişan 

Samsun 
Muhiddin Özkefeli 

Kocaeli 
Hüsnü Türkant 

Balıkesir 
Esat Budakoğlu 

Balıkesir 
Müçteba Iştın 

BAŞKAN — Başka bir önerge daha var. 
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T.B.M.M. Başkanlığı Yüksek Katına 
Alâkadar mesul makamlar tarafından Adalet En

cümeninde verilen gizil izahatın Yüksek Meclise müm
kün olan kısımlarının gizli oturumda verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Şevket Mocan 
Tekirdağ 
S. Torfillı 

Afyon Karahisar 
H. N. Yurdakul 

Niğde 

K. Özçoban 
Afyon Karahisar 

Afyon Karahisar 
A. Gürkan 

Tokat 

Ali thsan Sabis 
Afyon Karahisar 

Enver Kara 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Erzurum 

Sıtkı Salim Burçak 
Konya 

Doğan Köymen 
Giresun 

S. Kerman 
Afyon Karahisar 

M. Yazıcı 
Erzurum 

R. K. Timuroğlu 
Urfa 

Mazhar Şener 
Giresun 

Emrullah Nutku 
Erzurum 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve bu münasebetle 
verilen Hükümet izahatı {1/103, 2/37, 219, 235) 

BAŞKAN — Önerge sahipleri konuşabilir, diğer 
kısmı görüşmesiz oya sunulur. Teklif sahipleri ara
sında Hamit Şevket tnce de konuşmak istediklerinden 
kendilerine söz veriyorum. 

HAMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, cidden hayatî bir mevzu üzerinde bütün 
dikkatimizle ayakta durmaktayız. Bir çok mevzulara 
hayatidir der geçer gideriz. Adeta bu tâbir belki kalıp
laşmıştır. Canlı manasiyle arz ediyorum çok hayatî ve 
vatanî bir mevzu üzerindeyiz. Komünizm nedir, irtica 
nedir, bolşevizm nedir, hilafetçilik nedir? Ve bütün 
bunlar memlekete ne zararlar getirebilir? Bunlar ne
reden kopup gelmiştir ve Türkiye'nin sinesinde nasıl 
bir teşekkül yaratmıştır? Türkiye bunun üzerinde dik
kat ve isabetle durmak mecburiyetindedir ve temas 
ettiğimiz mevzular ne haldedir? Memlekete yayılmış 
mıdır? Münevverlere sirayet etmiş midir? Köy sınır
larını aşmış mıdır? Adalet Komisyonunda hemen aled-
derecat hepimiz, en başta ben olmak üzere cahil idim. 
Samimiyetle arz ediyorum bu mevzuun cahiliydik. 
Komisyonca düşündük, dedik ki, büyük tehlikelerle 
muhat olduğumuza kaniyiz, ancak bu tehlikelerin ha
kiki manzarasını görmek isteriz, bize bir mütehassıs 
heyet getirilsin, kitaplar getirsinler, memleketteki Po
lis Teşkilatının faaliyetlerini bildirsinler. Biz kanun 
yapıyoruz. Kanun yapandan hakikat gizlenemez, reali
teye tevafuk etmeyecek sözler kanun sinesinde yer al
maz ve buna karar verdik. Mütehassısları getirdik. 
Bütün Komisyon azaları hatırlarlar ki Mustafa bey 
namında bir zat geldi, Mustafa Işıksalan veya Işıksal 

adında biri. Bu zat eski erkânı harplerden ve bu teşki
lâtın başında bulunanlardan biri idi. Arkadaşlar; bu 
zat o kadar doyurucu, bildirici ve inandırıcı izahat 
verdi ki bugün bu tehlikenin maddî şekilde mânasını 
anlamış arkadaşlarınızdan biri bulunmaktayım. Bunun 
hakkında umumî malûmat şeklinde evvelce yüreğimde 
bir korku duyduğum halde bugün artık, bu korku ke
limesinin ifade edemeyeceği bir şekil aldı; bu komü
nizm teşkilatının dehşeti önünde. Bu itibarla ben de 
bu izahatı dinleyen arkadaşlar arasına katılarak iste
dim ki bu bilgilerimi bu sözleri duymayan arkadaşla
rıma duyurayım, olar da bilsinler. Ben tamamen inan
dım. Ama sizi kim kandıracak? 

Bizim bilgimizi size kim ulaştıracak? Bu hususta 
size bir teminat veremem. Çünkü o artık bir ilmî mah
sus olmuştur. O artık nazariyattan tatbikata intikal 
etmiş bir vaziyet almıştır. Onun için bu celsede, Ada
let Bakanının, Komisyon raportörümüzün vereceği 
izahat sizlerin bilgilerinize çok büyük bir şey katmış 
olmayacaktır. Benim sözlerim de bu bilgilerinize bir 
şey ilâve etmiş olmayacaktır. Bizi, cezaları artırmamız
la zevk duyacağımızı ifade eden o zevatı buraya ge
tirtip dinleyelim. Benim teklifim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bir kere gizli celse için karar alalım 
da ondan sonra gerekli izahatın verilip verilmemesi 
hakkında bir karar ittihaz edelim. 

Şimdi bu izahata göre gizli oturum yapılmasını 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. 

Şevket Mocan ve 16 arkadaşı tarafından verilen 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 16 arka
daşı tarafından verilen önerge tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Bu önergedeki hususu kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 87 nci maddesi bu hususta şöyle demek
tedir : «Hükümet adına düşüncesini bildirmek üzere 
Başbakan yahut onun yetkilediği bir bakan veya bi
rinci sınıf daire reislerinden biri, söz isteyebilir» 

Tabiî onların lüzum göstereceği herhangi bir mü
tehassıs da izahat verebilir. 

Şimdi Hükümetten rica ederim, izahat verecek ar
kadaş için lütuf buyursunlar. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Benim teklifim,. 
Adliye Encümeninde izahat veren mütehassısın aynen 
burada izahatta bulunmasıdır. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET BA
KANI SAMED AĞAOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek Meclisiniz şimdi, memleketimizde 
komünizmin ne şekilde yayılmış olduğu ve yayılmak
ta bulunduğu hakkında ve komünizmin alelıtlak başka 
memleketler ve cemiyetler içinde faaliyette bulunduğu 
hakkında; hükümetin veya hükümet namına izahat 
verecek, maruzatta bulunacak salahiyetli kimselerin 
dinlenmesi için hafi bir celse akdine karar verdi. Alâ
kadar zevatın dosyaları ile, bütün malûmatlar ile ha
zırlanmaları için fırsat vermeniz lâzımdır. Binaena
leyh, evvelâ bu dinlemenin başka bir güne talikini sa
rahaten istirham ediyorum. 

İkincisi, muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden nihan hiç bir şey olamaz, Türk mille
tinin ta kendisidir, onun namına, herşey onun gözleri 
önünde, malûmatı altında geçer. Fakat Hükümetinize 
izin veriniz de sizleri tenvir etmek için, kâfi derecede 
tatmin etmek için, lâzım gelen izahatı versin, ancak 
şu veya bu sebeplerle ve yapılmakta olan takibat do-
layısı ile belki ileride alınacak bazı tedbirler hasebile 
kendisinde kalması lüzumlu olan noktaları varsa on
ları size anlatmasın, (doğru doğru sesleri). 

O halde meseleyi Hükümetin nasıl anlamış oldu
ğunu arz etmiş bulunuyorum. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Esasen ben de 
arz ettim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — O halde bu 
meselede vereceğiniz kararın yerine getirilmesinin bu 
günden başka bir güne talikini rica ediyorum, (hangi 
güne sesleri) (Pazartesi günü sesleri), evet Pazartesi 
günü emrinize amade olalım efendim. (Güzel sesleri) 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUH1-
OĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, yüksek Mec
lise arz edilen kanun tasarısı, yalnız bu Komünizm ve 
diğer siyasî bazı maddelerden ibaret değildir. Bundan 
maada bir çok vukuata ait hüküm vardır ki onlar da 
bu maddeleri beklemektedir. Eroin, sarkıntılık ve hır
sızlık gibi bazı hükümler vardır ki bu madde meya-
nmda bulunmaktadır. Bu itibarla Kanunun müzake
resi çok geç kalacak olursa bu maddeler de geri kal
mış bulunacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okumuş oldu
ğumuz teklifle diğer müzakerelerin de, bu kanunun 
tümü üzerindeki müzakereden ve verilecek izahattan 
sonra yapılmasını kabul ettiniz. Şimdiki kararınızla da 
bu izahatın müteakip celsede verilmesini kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Bu itibarla pazartesi günü saat 15*te... 
(Açık oturumda Birleşimi kaparsınız sesleri) 

Evet, ben şimdi açık oturumda söyleyeceğimi ifa
de etmiş oluyorum. Pazartesi günü saat 15.00'te gizli 
celse akdedeceğiz. (Muvafık sesleri) 

Şimdi bunu oyunuza arz edeceğim : Biraz evvel 
vaki Başbakanın Yardımcısı arkadaşımızın teklifini 
kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiş
tir. 

Arkadaşlar dağıtmayalım, şimdi açık oturuma ge
çeceğiz. 

Açık oturuma geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kapanma Saati : 16.35 


