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Alâkadar mesul makamlar tarafından Adalet En
cümeninde verilen gizli izahatın Yüksek Meclise müm
kün olan kısımlarının gizli oturumda verilmesini arz
ve teklif ederim.
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
A) KANUN

TASARI VE TEKLİFLERİYLE

KOMİSYONLARDAN

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 aledderecat 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 azalan hatırlarlar ki Mustafa bey
namında bir zat geldi, Mustafa Işıksalan veya Işıksal

GELEN DİĞER İŞLER

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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