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BİRİNCİ MADDE — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mfıdde 141 — 
1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye 

veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadı 
veya sosyal temel nizamlardan her hangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her 
ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar 
veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda 
yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu kabîl cemiyetlerin bir kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkında 
Ölüm cezası hükmolunur, 

2. Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yoketmek gayesini güden ce
miyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler 
veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya 
bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

3. Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya demokrasi prensiplerine aykırı 
olarak devletin tek bir fert veya bir zümre taıafmclan idare edilmesini hedef tutan 
cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini 
tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan 
on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazası ile kısmen veya tama
men kaldırmayı 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 göste
renler bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlaı. 

5. 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cemivetlere girenlere beş yıldan on iki yıla 
kadar ağır hapis ve dördüncü fıkrada yazılı cemiyetlere girenlere altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri devlet daireleri, belediyeler veya serma
yesi, kısmen veya tamamen devlete ait olan iktisadi teşekküller, sendikalar, işçi 
teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde veya bunların memur, müs
tahdem ve mensupları arasında işliyenler hakkında verilecek ağır hapis ve hapis 
cezaları üçte bir nispetinde artırılır. '••, 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden biri suçu ve diğer failleri son tah
kikat açılın cava kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu an
laşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine an yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve ağır hapis ve hapis ceza
ları da dörtte bire kadar indirilerek hükmolunabilir. 
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8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha ziyade kimselerin aynı amaç 

etrafında birleşmeleriyle vücut bulur. 
Madde 142. — 
J. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sımflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek 

veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak vahut memleket içinde müesses iktisadi 
veya sosyal temel nizamlardan her hangi birini devirmek veya devlet s iyas i ce 
hukuki nizamlarını topyekûn yoketmek i <in her ne suretle olursa olsun propaganda 
yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Cumhuriyetçiliğe aykırı veya dem >krasi prensiplerine aykırı olarak devletin 
tek bir fert veyahut bir zümre tarafından idare edilmesi için her ne suretle olursa 
olsun propaganda yapan kimse aynı ceza ile cezalandırılır. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarım. ırk mülâhazasiyle kısmen veya tama
men kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yoketmek veya zayıflatmak için 
her ne suretle olursa olsun propaganda vıpan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

4. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri övenler, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı 
hallerde beş yıla kadar ağır hapis ve üçüncü, fıkrada yazılı halde altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezalan, ile cezalandırılırlar. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 14!nci maddenin 6 ncı fıkrasında yazılı 
kimseler arasında veya aynı fıkrada tasrih edilen yerler içinde işliyenlere verilecek 
ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller neşir vasıtası ile işlendiği takdirde verile
cek ceza yarı nispetinde artırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyen1 erden, biri suçu ve diğer failleri son tah
kikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğruluğu an
laşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre ağır hapis ve 
hapis cezalan dörtte bire kadar indirilerek hükmolunabilir. 

ÎKÎNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

10 Aralık 1951 
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