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Orman kanunu,,tasarısını, Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı kanunu tasarısını; 

Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan kanun tasarısını ve bu mevzu 
ile ilgili altı tane kanun teklifini görüşmek üzere 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Tarım komisyonların
dan beşer üye alınarak geçici komisyon kurul
ması kabul edildi. 

Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasının yorumlanması hakkındaki 
önergenin incelenmesi için bakanlıklarla karşı
lıklı komisyonlardan birer üye alınarak geçici 
komisyon kurulması, kabul olundu. 

İskân Bankası kurulmasına ve iskân işlerinin 
icra tarzına dair kanun teklifini görüşmek üzere 
bakanlıklarla karşılıklı komisyonlarla Bütçe Ko
misyonundan ikişer üye alınarak geçici komis
yon kurulması, kabul edildi. 

Yeni seçilen Aydın Milletvekili Nail Geveci, 
Çevat Ülkü, Lûtfi Ülkümen; 

Balıkesir Milletvekili Mücteba Işıtm; 
BM-is Milletvekili Nusrettin Barut; 
Bursa Milletvekili Kenan Yılmaz; 
Çanakkale Milletvekili Nusret Kirişcioğlu; 
Giimüşane Milletvekili Ahmet Kemal Va

rınca ; 
İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman; 
İstanbul Milletvekili Seyfi Oran; 
İzmir Milletvekili Pertev Arat; 
Kastamonu Milletvekili Ziya Termen; 
Muğla Milletvekili Nâtık Poyrazoğlu; 
Sinob Miletvekili Muhtar Acar ve 
Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in 

seçim tutanakları kabul olundu. 
Bilecik Milletvekilliğine seçilen Yümnü Üre

sin; 
Denizli Milletvekilliğine seçilen Baha Akşit; 
Kırşehir Milletvekilliğine seçilen Elvan Ka

man ile 
Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Esat Ke-

rimol'un seçim tutanakları, Tutanakları İncele
me Komisyonuna verildi. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe adçekme ile Eskişehir Millet
vekili Muhtar Başkurt seçildi. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden Reşad Ak-

DANAK ÖZETİ V 

şemseddin'in istifası sebepleri hakkındaki soru
su, isteği üzerine geri verildi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'mın, 
umumi bakımdan haricî vaziyet hakkında iza
hat verilmesine, Atlantik Paktına girmek için 
yapılan teşebbüslere, bu Pakta dâhil olan veya 
olmıyan devletlerden Kore'ye asker gönderen
lerle göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına 
dair sorusu, Dışişleri Bakanının Avrupa'dan 
avdetine bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'-
m, 1950 yılında Marmara'nın bâzı havalisinde 
zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı za
rarların nispet ve miktarına ve bu yılda bu ha
şere ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı
ğına, 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'-
m, ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğuna 
ve ziraat mektepleri programlarının ıslahına, 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'-
m, ziraat işlerinde kullanılan motörlere mukta-
zi akar yakıt ihtiyacının miktarına, stoklarının 
nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne ve Mars-
hall Yardımından ayrılan tahsisatın yedek par
çaların getirilmesine tahsis edilmiş olup olma
dığına, 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Erzincan'da Bayan Necmiye'nin dayısı Nuri 
Sağıroğlu ile müşterek bulunduğu arazisinin 
göçmenlere bağışlanma işinin nasıl olduğuna 
dair soruları, kendileri iki Birleşimde de ha
zır bulunmadıklarından, düştü. 

İzmir Milletvekili Necdet Incekara'mn, mem
nu mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye in
tikal eden İzmir Vilâyetindeki arazinin mikta
rına, topraksız vatandaşlara ne zaman ve han
gi esaslar dâhilinde tevzi edileceğine dair so
rusuna, Maliye Bakanı cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'nırı, 
Bütçeye konulan tahsisatla Raman petrolleri
nin millî menfaate uygun ve verimli bir şekil
de işletilmesinin ve kısa bir zamanda işletme
ye açılmasının mümkün olup olmadığına, şahsi 
teşebbüsle ecnebi sermayenin kabul olunu]> 
olunmayacağına dair sorusu, kendisi iki birle
şimde de hazır bulunmadığından düştü. 

Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm, Gül
lüme Akademisi içinde birkaç kademeyi birden 
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aşarak ilmî hüviyeti yükseltilmiş askerî tabip
ler bulunup bulunmadığına, Tıp Fakültesinde 
profesörlük etmek üzere ordudan mezun adde
dilenlerin fiilen kıta stajı yapıyormuş gibi gös
terilip gösterilme diklerine ve bu hususta bir 
prensip kararının mevcut olup ol^nat^ınşa,.^ül-, 
hanede ek görev ücreti alan askerî tabiplerin 
sicil durumlarına ve Gülhane Hastanesinde" 
tedavi edilen Tıp Fakültesi hastalarının ıgünlük 
ücret ve masraflarına dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
Atatürk'ün Ziraat Bankasında sahip olduğa üç 
kasadan birinin vefatından sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından partiye maledildiği 
hakkındaki söylentinin hakikata uygun olup ol
madığına dair sorusu, kendisi oturumda ikinci 
defa hazır bulunmadığından düştü. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nm, Ulus 
Gazetesinin Büyük Millet Meclisinin otoritesini 
zedeleyici neşriyatı hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna, Adalet Bakanı cevap verdi. 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'-
nun, sicil almış jandarma albaylarının terfi et
tirilmemeleri sebebine ve diğer sınıflardan ay-

1951 0 : 1 
nı durumda bulunup Askerî Temyize baş vuran 
albaylara dair sorusu, İçişleri Bakan Vekilinin 
teklifi üzerine, 1!5 gün sonraya bırakıldı. 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 9 Ey
lül 1951 tarihli Ulus Gazetesinde (Gözü kapalı 

^ojç.vöfmş) başlığı altında çıkan başyazı hakkın
daki sorusuna, Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı adına Başkanvekili Muhlis Tümay ve Baş
bakan Yardımcısı iSamet Ağaoğlu cevap verdi. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tuğaç 'm, Kars 
İli çevresindeki mahsulün zarardan vikayesi 
için bir an evvel tarladan kaldırılması hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve bu yıl 
yağmurdan zarar gören muhtaç ailelere bedel
siz yiyecek ve yemlik hububat verilip verilmi-
yeceğine dair sorusu, kendisi oturumda hazır 
bulunmadığından .gelecek Birleşime bırakıldı. 

16 . X I . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak »üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

8. Yırcah Ö. Mart 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

t>a<i 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcah 

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

mm** 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN Birleşimi açyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, 
Belediye Kanununun 71, 77, 91, 92 ve 125 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkınduki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/188), 
(2/24) 

1850 sayılı Belediye Kanununun birkaç mad
desinin tadilini Yüksek Başkanlığınıza sundu-
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ğum kanun teklifi ile istemiştim. 

Hükümetçe hazırlanmış olan kanun tasarısını 
tatmin edici bulmuş olduğumdan İçişleri Ko
misyonunda incelenmekte bulunan kanun tek-

1951 O : 1 
lifinin geri verilmesini rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Nâzım önen 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. -^ SORULAR 

A. —SÖZLÜ SOKULAR 

1. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugae'-
m, Kars İli çevresindeki mahsulün zarardan vi
kayesi için bir an evvel tarladan kaldırılması 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
hu yıl yağmurdun zarar gören muhtaç ailelere 
bedelsiz yiyecek ve yemlik hububat verilip vc-
rilmiyeceğine dair Başbakanlıkla Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN —- Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tııgaç'm, önergesini okuyacağız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Tarım Bakanı burada yoktur, talikini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı burada bulunma
dığından bir hafta sonraya talik edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 53 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun 141 nci mad
desinin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-
cıoğlu ve 2 arkadaşı tile Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'in, Türk Ceza Kanununun 515, 
567 ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/103, 2/37, 219, 235) [1] 

BAŞKAN — Komisyon adına söz mü istedi
niz Vacid Bey? 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Efendim, 
içtüzüğün 42. maddesinde bir dönem içinde ge
çen bir komisyonun yazdığı rapor, kabullenen 
yeni komisyon tarafından savunulur diye âmir 
bir hüküm vardır. Komisyonumuz bu mevzuu te
zekkür etti ve savunmaya karar verdi. 

Yüksek Meclise arzediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon raporu be

nimsemiştir. Binaenaleyh müzakereye devam 
edeceğiz. 

Komisyon raporunda bu kanunun yeğlikle 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Yeğliğin mânası 
malûmdur, gündemdeki bütün işlerden evvel 
müzakere edilmesidir. 

[1] 264 sayılı bamıayazı tutanağın sonundadır 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Za
tın gündemde başka madde yok ki.,. 

BAŞKAN — Bugün müzakeresi bitmez ve 
diğer birleşirlere kalırsa, o birleşimlerde diğer 
kanunlara tereihan konuşulması için bu kararı 
almak lâzımdır. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlar var
dır. Sırasiyle söz vereceğim. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz daha evvel 
adlarını yazdırmış olanların isimlerini okuyayım: 

Şevket Mocan, Arif Nihat Asya, Said Bilgiç, 
»Uireyya Endik, Zuhuri Danışman, Celâl Yar
dımcı, Ahmet Gürkan, Cezmi Türk, Sani Yaver, 
Abbas Çetin, Mehmet Daim Süalp, Ali İhsan 
ttâbis, Nâtık Poyrazoğlu, Kâmil Boran, Ahmet 
Kemal Varınca, Kemal Ozçoban. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin 
tarihî büyük oturumunun bugünkü oturum ol
duğu kanaatiyle mâruzâtıma başlıyorum. Kore 
karan kadar tarihî olan bugünkü oturumda 
aziz yurdumuzu üçe bölerek yabancı bir devlete 
ilhak etmek gayelerini tüzüklerinde gizlemeye 
bile lüzum görmiyen vatan, hainleri kızıllara 
karş iç idaremizin müdafaai meşruasmı sağlıyacak 
kanun tasarısı huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Türkiye Komünist Partisi tüzüğünün birinci 
maddesini aynen arzediyorum: (Türkiye Komü
nist Partisi Komünist Enternasyonalinin bir şu
besi sıfatiyle millî Türk burjuva siyi e mücadele 
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eder. Sovyetler Birliği, cihan proletarya inkı- I 
lâbı ve komünizm lehinde propaganda yapar.) 
Aynen ve harfiyyen arzettiğim, aslı mesul ma
kamlarda olması lâ;zımgelen tüzükten maruzatı
mı tekzib edebilecek bir mesul makam varsa bu
yursun! Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz M, 
tüzüklerinin besmelesinde hududu, sancağı inkâr 
eden, yabancı düşman orduların: bir halaskar 
gibi bekliyen vatan hainlerinden iç idaremizi 
koruyacak bir müeyyide bu saate kadar yoktu. 
Olmadığını mütaaddit defalar Adalet bakanla
rının Meclis zabıtllarmda mevcut beyanatların
dan öğrendik. Hainivatan hemen hemen serbest
ti. Propagandacısının propagandacısı alkol te
siriyle ve kendi ihtiyariyle ağzmdan bir (yaşa-
sTn Komünizim) çıkarırsa harekete geçecek mev
zuat vardı. Ama diğer taraftan hiyanet gerek, 
Demakrat Parti Tüzüğünün 12 nci maddesi, ge
rek diğer partilerin tüzükleri gereğince kanun 
dışı idi. 

Garip bir tezat değil mi? muhterem arkadaş
larım bir yasak ki- sarih müeyyideye istinat et
mez, hasma istihza mevzuu olur ve teşvik eder. 
Filhakika bu tezat, kanun dışı hiyanetin yirmi beş 
seneUk tarihçesine bir nazar atarsak coğrafi va
ziyetlerinin müsaitliğinden Komünizmi kanun, içi 
addetmiş memleketlerdeki onu açık mücadele ile 
sıfıra indirmesinden bizdeki müeyyidesiz kanun 
dışı mücadele daha tehlikeli olmuştur, daha teh
likeli inkişaflar gösterdiğini son hâdisat ve va
kıalar gözümüzün önüne sermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, verici radyo1 ardan, ha
riçten almmış paralardan., hattâ mühim mevki
lere sokulmuş tutulan casuslardan ziyade bir nok
taya nazarı dikkatinizi çekmek isterim: O da 
yarını teslim edeceğimiz çocuklarımızın irfan 
ocaklarına kadar hiyanetin sokulmasıdır. -Velev-
ki bir tek dahi olsa - yarın vatanı, sancağı mü
dafaa edecek askerî lisenin bir öğretmeninin hi
yanet komitesi kurucularından olması bize çok 
şeyler ifade ediyor. Bu ibret verici vakıa bir 
tesadüf değildir, arkadaşlar, işte size yine Tür
kiye komünist partisinin 41 nci maddesi: Tür
kiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Genç
ler Birliği vasıtasiyle genç'ik ve ordu arasında I 
sistematik bir faaliyet gösterir ve komünist 
propagandası, yapar. Bunu da tekzip edecek 
varsa, çıksın, ortaya! Yavrularımızın dimağla
rına engerek zehirinin akıtılmasına bigâne ka
lamazdık ] J 
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iktidarımızın ilk saatinde,..Hükümet -prog

ramının ilk satırlarında yurdumuzu kızıl casus
lardan. temizliyecek .kanunlar getireceğimizi ci
hana sarahaten ilândan korkmadık. B. M. Mec
lisinin her vesile ile izhar ettiği tarihî hassasi
yetinden aldığımız cesaretle 53 arkadaş müey
yide'erimizdeki arzettiğim boşluğu doldurmak 
gayesiyle bir kanun tasarısı sunduk. Hükümet 
do Meclisin hassasiyetine ayak uydurarak 
programı gereğince bir tasarı getirdi ve her iki 
tasan Adliye Encümenince aylarca tetkik edi
lerek mükemmel bir tasarı halinde Yüksek 
Meclise geldi. Adliye Encümeninin hazırladığı 
Hükümet tasarısının son şekli 53 arkadaştan 
görüşebildiklerimi tatmin etmiştir, imza sahip
lerinden ısrar edenler varsa «haklarıdır, bittabi 
ısrar ederler. Biz 53 imza ile sunulan tasarıdan 
feragat ederek Hükümet tasarısını tatminkâr 
buluyoruz. Çünki o tasarı, iki tasarının formüle 
edilmiş mükemmel bir şeklidir. Yalnız 108 ar
kadaşımızla hiyanet komitesi başkanlarına mün
hasır olmak üzere 141 nci maddeye ölüm cezası 
fıkrasının ilâvesini istiyen bir teklifimiz vardır 
ve bu teklif, şerefle arzediyorum, D. P. ve C. 
II. P. Milletvekillerinin imzalariyle süslüdür. 
Türkiye kuruluş ve istiklâl kanunu, parti mü
lâhazalarının fevkmda olarak huzurunuzdadır. 
Bu fıkrada ısrarla duruyoruz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar,. sözlerimi, bitirirken 
huzurunuzdaki tasarılar Türkiye'nin varlığını. 
garanti eden istiklâl kanunları olduğunu arzet-
mek isterim. Partilerin politika rekabetlerinin 
çok fevkmda olan bu varlık kanunlarının mü
zakeresine başlarken, bugün bizi dünyanın dört 
büyüğünden biri mertebesine yükselten uzak 
cephelerdeki bir istiklâl âbidesi gibi ay yıldızlı 
mezarlarında yatan fedailerin ruhlarının da 
pimdi bu kubbe altında olduklarını unutmuyo
ruz. Ve bize: «Size emanet ettiğimiz yetimleri
mizin mekteplerinde, köylerinde çarpıştığımız 
düşmanın casuslarından ve öncülerinden yav
rularımızı. kurtarınız» diye haykırdıklarını da 
işitiyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arif Nihat Asya. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, elimizdeki maddelerin bütün 
bentleri memleket emniyetini, memleketin mâ
nevi sağlığım, birinci derecede alâkalandıran 
reylerdiv. 

En büyük korkum yanı başındaki diğer 
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mevzuların söz götürmesi yüzünden komünizme 
karşı duracak tedbirlerin de tatilden sonraya j 
kalmasıydı. Korktuğum başıma geldi. 

Birkaç arkadaş Riyaset Divanının dikkatini 
çekmeseydik bu iş daha da gecikecekti. 

Şevket Mocan arkadaşımızla diğer arkadaş
lara ait 141 nci ve 142 nci maddeleri ilgilendi-. 
ren teklifin tatilden önce de uzun müddet bir 
çekmecede kilitli kalmış olduğunu duydum. 

Bu haber yanlış değilse, (ki yanlış olmasını 
temenni ederim) isterim ki çekmeceyi kilitleyip 
anahtarı cebine koyarak giden arkadaş sadece 
böyle mühim bir teklifi iyi muhafaza endişe
siyle, bir kuyumcu endişesiyle hareket etmiş 
olsun. 

Arkadaşlarım; şüphe yok ki bu memleket bir 
komünizmi himaye-edenler, komünizme yüz veren
ler, komünizmi şımartanlar ve en hafif tabiriyle 
komünizme göz yumanlar devri geçirmiştir. Ko
münizme mevkiler, milliyetçilere mahkemeler 
devri. 

Fakat biri birimize tam m ân asiyle geçmiş ol
sun diyebilmek için bu kanunun bir gün evvel 
çıkması şarttı. Gecikmesi milleti üzer, komünist
leri sevindirirdi. Korkum bu yüzdendi arkadaş
ların ve işte aradan bîr yaz daha geçti. Komü
nistler bir serazat yaz daha geçirdiler. Geçenler
de bir arkadaşımıza resmen hakaret ettiler, mey
dan okudular. Bu hakaret hepimize, milletedir. 

O devrin himaye sisteminin artığı bâzı komü
nistlerin hâlâ bâzı yerlerde köprü başı tutmakta 
olduklarına dair alâmetler eksik değildir. Aftan 
istifade eden birinin gidip Rus radyosundan bize 
meydan okuması da âmme vicdanında yara aç
mıştır. Öyle bir devir ki komünizmi yayma, 
pl anlaştırın a işinde tabiye sahibi idi. Müessese
lerden, hattâ maarif müesseselerinden bu fikri 
yaymaya memur edilmiş kurumlar gösterilebilir. 

Sadece vaziyeti kurtarmak için hapse tıkılan
lara, \ahut hapiste tutulanlara imtiyazlı mahbus 
muamelesi yapılmıştır. Bunlardan birisine ha
pishanede Devlet parasiyle rusça'dan eser tercü
me ettirildiği, yani resmen nakdî yardımda bu
lunulduğu bir vakıadır. O devrin bir maarif ada
mı mükemmel bir komintern kurmayı gibi hare
ket etmiştir. Diyorlar ki bu adam şefinin dahi 
gözünü perdeliyerek, zekâsiyle onu dahi aldata
rak bu işi yaptı Askı! şefin kurnazlığı malûm ve 
mecburdur. Maarif Vekili mükemmel bir komin
tern kumandam gibi hareket etmiştir. Diyorlar 
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ki bu adam şefinin dahi gözüne girerek, onu dahi 
aldatarak bu işî yaptı. Onu kandırmasına imkân 
yoktur, çünkü şefin kurnazlığı malûm ve meş
hurdur. Bu şef, Maarif vekilinin yapmak iste
diğini anlamamış olamaz. Mükemmel biliyordu. 
Bu şef o adamın sadece cürüm'ortağı değil,-suç 
âmiridir. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Ayıptır, ayıp! (sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim lütfen susunuz! (de
vam devam sesleri). 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Bu sözler karşısında bu Meclîste durulmaz! Biz 
komünist miyiz? 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhalefet lide
rine tecavüz ediliyor, ayıptır. (Sağdan, gürültü
ler, masa kapakları gürültüleri, «müzakereyi ter-
kedelim arkadaşlar sesleri» ayağa kalkmalar). 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Burada ce
za hukukuna ait bir mevzu konuşuluyor. Politika 
yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim, kim
seye hakaret etmediğini ifade ediyor. (Sağdan biz 
«komünist değiliz, asla kabul etmiyoruz» sesleri). 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) — Şef de
dim, şahıs demedim, (sağdan, gürültüler). (Sol
dan devam, devam sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûneti muha
faza ediniz. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Komünist olan 
namussuzdur, sözünü geri alsın. Komünist kim 
dir? 

(bu sırada Halk Partili milletvekilleri toplu 
bir halde salondan çıkmak üzere ayağa kalktılar 
ve bir kısmı dışarı çıktılar.) 

BAŞKAN — Efendim, sükûneti muhafaza 
edelim, arkadaşımız kimseye hakaret etmediğini 
söylüyor, zabıtlar meydandadır. İddia edildiği 
gibi söylenmiş bir ifade varsa düzeltiriz. 

Kimseye komünist denmedi. (Sağdan şiddetli 
gürültüler, masalara vurmalar) 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) — Dün söy
letmediniz, bugün de mi söyletmiyecek siniz?. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Komünist diyor efendim. Biz komünist değiliz, 
asla kabul etmiyoruz. (Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Devam edin Arif Bey... (Gürül
tüler) Kimseye komünist denmemiştir, devam bu-
vurun efendim. 
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..ARİF NÎHAT.ASYA (Devamla) ~ Sükûnet 

ti temin edin de devam edeyim. (Sağdan şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kimseye komünist 
denmemiştir. (Sağdan şiddetli gürültüler.) 

ARÎF NİHAT ASYA (Devamla) — Millet 
bizi bu derde deva bulalım diye getirdi.. (Sağ
dan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ica-
bederse arkadaş sözünü geri alacaktır, liica ede
rim... (Soldan niçin alacak sesleri). (Sağdan gü
rültüler.) 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Sen kimden 
daha vatanperversin be adam?. (Sağdan şiddetli 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözlerini izah 
edecek. Devam edin Arif Bey... Efendim, kimse
ye komünist denmemiştir. Kimseye komünist de
diniz mi?... 

ARÎF NİHAT ASYA (Devamla) — Kimse
nin şahsına komünist denmemiştir efendim. (Sağ
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Millet bi

zi bu derde deva bulalım diye getirdi... (Sağdan 
şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, izah ettiler, Meclis ar
kadaşlarından hiç birisine komünist dememişler
dir. öyle birşey varsa Riyaset divanı vazifesini 
yapar... Size de söz veririm. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhalefet liderine tecavüz ediyorlar efendim. 

BAŞKAN —•• Kimseye hakaret etmediklerini 
ifade ettiler efendim. Siz devam edin efendim. 
(Sağdan, «Şef diye hitap ettiği kimdir!.» sesleri). 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Muha
lefete mensup arkadaşlarımın bana verecekleri 
cevabı kendilerinden daha ziyade sükûnetle din-
liyeceğim, söz veririm. (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti mu
hafaza edelim, aksi halde inzibati kararlar tatbik 
etmeye tevessül edeceğim. 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Millet 
bizi bu derde deva bulalım diye getirdi, sizi de, bi
zi de. 

Evet Aziz arkadaşlarım, a devir öyleydi. Ge
lelim bu devre : Biz şimdiye kadar komünizmle 
mücadeleyi şahsi teşebbüslere, şahsi cesaretlere 
bıraktık. Böyle bir mücadelenin aramızda bulu-
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nan atılgan ye ileri elemanırmı, bağrı yanık bir 
Karadeniz çoeuğıuıunj başta millet vicdanı olmak 
üzere, parti programından,, Hükümet programın
dan, kabine ve Meclis arkadaşlarından kuvvet al
dığı inkâr kabul etmez. 

Lâkin unutmıyalım ki, bu arkadaşımıza ki
mimiz cesaret verirken, kimimiz de; «sen, yapı
yorsun, komünistler hakkında mevzuatımızda 
esaslı bir şey yok, dikkatli ol, ihtiyatlı ol » diye 
tavsiyelerde bulunmuşuzdur. Tavsiye haklıydı, 
vaziyet böyleydi. Bir buçuk yıl böyle kaldı. 

Filhakika millet ve memleket 'hayrı namına 
bir mukabil ideoloji meselesi her zaman kanun 
müeyyidesine muhtaç değildir. Fakat hukuki 
mücadele kanunda müeyyide bulmadıkça kah
ramanını mesuliyete götürebilir. Kahraman 
mesuliyeti göze alsa da.. 

Mücadele adamları, bu kanuna çıkarmanızla 
ancak şimdiden sonra hukuki mesnedini bulmuş 
olacaktır; aksi takdirde yine mesnetsiz kala
caktır. 

Dikkat ettim, komisyon teklifinde de, Hü
kümet tasarısında da gerekçelerde bulunduğu 
halde metinde komünizim kelimesinin zikredil-
memesine bilhassa dikkat edilmiş. Maddenin es
ki şeklinde olduğu gibi. Bu ihtiyatkârlıkların-
dan dolayı Hükümeti de, komisyonu da tebrik 
edemiyeceğime esef duyarım. Komünizim keli
mesini telâffuz cesaretini Şevket Mocan ve ar
kadaşlarının teklif metni de gösterebilmiş ken
dilerini tebrik ederim. 

141 ve 142 nci maddelerin tâdiliyle neleri ve 
kimleri istihdaf ettiğimiz hepimizin malûmu 
iken, komünizim ve komünist kelimelerini mad
delerde dile almamak neden? Yoksa korkuyor 
muyuz? (Hâşa sesleri). Zikredilmemesi sebep
leri arasında komünizmin tarife sığmaması gös
terilebilir. Bu kelime bugün siyasi ve felsefi te
rim haline geldi. Haksızlık esasına dayanma
sına rağmen hukuk terimi de sayılabilir. 

Tuhaf tesadüf, ormanın tarif t dilememesi de 
Ormaın, Kanununun gecikme sebeplerinden biri 
olmuştur. O halde meselâ ben bir kanunun ge
cikmesini istersem o zaman bir tarif meselesi çı
karırım. Aristocular .halka ola dursun. 

Bununla beraber komünizm kelimesinin ta
rife sığmaması maddede kelime halinde zikredil-
memesine değil, zikredilmesine sebep olabilir. 

Zikrediimemesinin .ikinci sebebi, gerekçede 
söylendiği gibi cezaların anarşistlere, nihilistlere 
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ve her çeşit nizam kasıtlarına şâmil olması düşün
cesidir. Bunu kabul ederim. 

Fakat uzak ihtimaller, ister nihilizim, ister 
anarşizm olsun. Komünizm bugünün had mese
lesidir, âcil bir neşter müdahalesi ister. 

Komünizm kelimesini telâffuzdan çekinmiş ol
ma zihabı uyandırmaktan da maddeleri tenzih et
mek isterim. Irk kelimesiyle ırkçılık zikredil
miş de onun yanında komünizm zikredilmemiş. 
Buna âdeta haksızlık derler, belki de daha çok 
şey derler. Mocan'm da işaret ettiği gibi gerek 
tasarının, gerek komisyon teklifinin metninde 
ölüm ve idam kelimelerinin telâffuz edilmemesine 
de âzami itina gösterilmiş, hapis denmiş. Bu 
kadar beklemek bunun için iniydi? Dağ doğura 
doğura fare mi doğuracaktı? Şu memlekette idam 
cezası mademki vardır, sorarım idamı kime sak
lıyoruz? t dam gömleği maddedeki mükerrirler 
için biçilmiş kaftandır. Teklif ve tasarı o şekilde 
geliyor ki, komünizm suçunun cezası az da olsa 
çok da olsa hapisten ibaret. Komünizm ölüm ce
zasını hiçbir halü kârda vermemekle, bunu ancak 
baş -suçlarla bilhassa askerî suçlarla ihtilâf ha
line bırakmış oluyoruz. Komünistin komünizm
den ibaret kalacak suçunda hürriyet teminatını 
kısi3roruz, hayat teminatını ise cömertçe vermiş 
oluyoruz. 

Milletin mukadderatını alâkadar eden işlerde 
bu çeşit adlî cömertliklerin yeri yoktur. Adalet 
telâkkisi ölüm cezasına değil, bu telâkkiye mâni
dir. Kanunun hususi bir madde ile. 

Komünistlerin canına kıymak memnudur 
demediği kalmış. Bari onu da deyiverseydi. 

Yalnız dış cemiyeti değil, hapishanenin iç ce
miyetini de bu adamların şerrinden kurtarma
nın tek çaresi vardır: Sehpa... Yahut iki çaresi 
vardır hehpa ve kurşun.. 

Gençlik ve halk mitinklerde komünistlere ölüm 
levhaları taşıdı. Onları yalancı çıkarmaya kim
senin hakkı yoktur. Gençlik bunun böyle olaca
ğını bilseydi, komünistlere perhiz, komünistlere 
diyet, komünistlere göz hapsi derdi. Onların 
hükmünü bir gençlik romantizmi saymaya salâ
hiyetimin yoktur. Kore'de komünistlere ölüm, 
memlekette komünistlere hapis ne âlâ memleket!. 
Ohalde başka yerlerde takibe uğrıyan komünist
ler canlarını kurtarmak için Türkiye'ye iltica et
sinler.. Kore'de oğlunu komünist kurşunu ile re-
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hit vpnııiş bir ananın vicdanını bir yerli komü
niste verilen hapis cezası tatmin etmez. Zaten 
komünistler bizim her za'fimizi istismar eder. 
Prensipleri budur. 

Ölüm cezası hususunda da merhametimizi is
tismar ederek kendilerini ölümden kurtarmış olu
yorlar. 

Kalemizi içerden fethetmek istiyenlerin suçu 
dışardan fethetmek ist iyeni erin kinden küçük ola
rak mütalâa buyuruluyor. 

Muhterem Adalet Komisyonunun çok merha
metli bir saatine raslamış olacak. Hükümetin de 
öyle. 

Zaten imkân olsa da birkaç kızıl sallan
dırılmış olsaydı kızıllar bu kadar şımarmak
lardı milletin hiç değilse sembolik olarak iki 
komünisti asılmış görmek hakkıydı. 

Bu biçarelerden birini olsun asılmış görme
den gidersem gözüm arkada kalır. 

Onların neler ettiğini, neler etmek istediğini 
bilen bilir. 

tdam, yalnız bir devletin devletliğini değil 
aynı zamanda bir milletin milletliğini devirmek 
maksadiyle pusuda bekliyenler için değilse ki
min içindir? 

Hapis cezası vereceğiz, kafeste kuş besliyece-
ğiz. Ne güzel 

Demir perde memleketlerinde yalnız milliyet
çinin cezası değil «ben Kominformun, ben Rus-
yanuı düşündüğünden başka türlü ve müstakil 
bir komünizim düşünüyorum» diyebilmenin de 
cezası ölümdür. Şayet bunu diyebilecek biri çı
karsa. 

Biz ise burada Komünistlere ancak disiplin 
cezası veriyoruz. Dokunmayın kızılcıklarıma di
yoruz. Komünistler Hükümete de. Adalet Ko
misyonuna da teşekkür etseler yeridir. (Soldan 
gürültüler, masa takırtıları). 

Şimdi de siz mi başladınız? Hukukçu arkadaş
ların ve Adalet Komisyonunun buna vereceği 
cevabı biliyorum. 

«Bu ceza farkı o memleketle, bu memleket 
arasındaki hukuk anlayışı farkından doğar» 
diyeceklerdir. Orada hukuk olmamasından, bu
rada hukuk olmasından gelir, diyeceklerdir. 

Evet... doğrudur. Fakat milletimin millet 
olmak ve vasıflarına kasteden hudut kapılarını 
kimlere ve nasıl açmak istedikleri safdillerden 
başka herkesin malûmu olan bu suç sahipleri-
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ninkinden daha büy$k bir suç varsa lütfen gös
terin. •.•;.,.• -.. .: •-:^:,.S/t :t .' ' >/..<•. 

Anarşizim bunun yanında' romantik kalır, 
feerik kalır, Nihiliziîn bunun yanında felsefi 
kalır. v-

Komünizim # e ; tehlikelerin en pratiği ve en 
aktüelidir, ip ister, ip.... Kastamonu kendiri ister. 

Benim en'büyük suça en büyük cezayı yakış-
tırmamı * kimsenin gayritabiî göreceğini zaiinet-
miyorum. /; ^ .y.-
. t Tekrar ediyorum ölüm cezasına ihtiyaç var-
d l î .'• • • : . • : £ • • -

Komünistler nasıl adamlardır? Bildiğim kadar 
anlâtay-m. (Biliyoruz sesleri) kısaca. 

Ben onların, köylere ekipler göndererek ad
larına avcı ekipleri dediklerini bilirim. Neyi, ki
mi avlayacaklardı? Kimi olacak, Türk köylüsünü... 
ben onların bir vilâyet merkezinde en 'güzel bi
nanın önünden geçerken «işte bizim müstakbel 
merkez binası» dediklerini biliyorum. 

Ben onların Stalin'in öldüğü şayiası çıktığı 
günlerde adeta' matem tuttuklarını, anızlarım 
biçaklar açmadığını bilirim. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Şimdiye kadar kaç tanesini ihbar ettin? 

ARÎF NİHAT ASYA (Devamla) -*- Ben on
ların Bulgaristan , demirperde askasina girdiği. 
yani Rusya'nın batı hudutlarımıza dayandığı 
zaman ââ-eiz bayram yaptıklarını, ağızlarının 
kulaklarına'vardığım bilirim. 

Ben "onların Ukrayaria'da isyan çıktığı ha
beri karşısında sinirlendiklerini, bu haberi 
olamaz sözüyle ve şiddetle reddettiklerini bili
rim. Nihayet münakaşanın mukabil delilleriyle 
güya insafa gelerek olabilmesi ihtimalini lütfen 
kabul etmişler, «ve olabilir, bizde Şeh Sait İs
yanı olmadı mı?» diyerek neleri nelerle muka
yese etmişlerdir. 

Ben-, onların kendileriyle meşgul olan birine 
haber gönderip;; bizimle çok uğraşma.-Rus gel
diği zamana ipini' ilk çekeceğimin sensin, dedik
lerini bilirim, . > 

Onlaış bizş böyle muamele yaparlar. Onlar 
bizi böyle tehdit- ederler. Onlar düşmanı ve is
tilayı höşde beklerler de biz onlara ölüm ceza
sını 'çok;*f»örürü^ Ne kadar-yufka yürekli in-
sanlarmığız, 

Adalet Komisyonu da, Hükümeti de onlara 
ölümü çok görmekten tenzih ederim, ölüm ted 
birini kabul buyurmaları şar tiyle., v 
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Maddelerde de dikkate alınmamış, belki 

akla gelmemiş bâzı eksiklikler gördüm. Yanı-
lıyorsam mesele yoktur. Fakat aksi takdirde 
bir mesele vardır. Bunları söylemeye mecburum. 

Malûm maksatla cemiyet kuranlar ve ida
re edenler, bu cemiyete girenler için hüküm 
vardır. Cemiyete kaydedilmeksizin bilerek de
vam edenler için ayrı bir hüküm yok. Bu, çok 
hile götürür. Giren kelimesi de kaydedilen 
manasınadır, devam eden mânasına gelmez 
öyle ise sadece bilerek devam edenler ancak 
propagandaları görüldüğü zaman hüküm giye
bilecekler; aksi takdirde kurtulacaklar. Bu 
da dikkate alınmalı. 

Suç Hükümetle ilgili müesseselerde, okullar
da işçi ve gençlik teşekküllerinde şiddet sebe
bi oluyor, fakat bunların haricinde kanununa 
göre kurulmuş başka dernek, cemiyet ve ben
zerlerine hulul ederek bunları gayelerine alet 
etmeleri dikkate alınmamış. Bu propaganda 
bendine girdiği için şiddet sebebi olmuyor. Mü
himdir. Ve şiddet sebebi olmalıdır. Ayrıca va
zifesini veya meslekini komünizm telkin ve pro
pagandasına alet etmek gibi şümullü bir şiddet 
sebebi de konmalıdır. 

Bir vilâyet merkezinde kurulan komünizm
le mücadele cemiyetinin idare heyetine kurnaz
ca tertiplerle hi* kpmünistin girdiğini gördüm. 
Maksadı ne idiV Ne işi vardı orada,' komünist
lerle mücadele mi edecekti? Onlar mevcut bir 

. futbol kulübünü, bir hayır cemiyetini, bir kızı-
layı gayelerine tevcih etmek yolunu tutmaya 
teşebbüs ederler, etmişlerdir, edebileceklerdir. 
Bu, neden şiddet sebebi sayılmıyor da sadece 
umumi propaganda hükümlerine giriyor? Ben
ce büyük bir eksik, hattâ büyük bir hatâ. 

Komünizme çıkan, nizam yıkmaya, nizam 
değiştirmeye çıkan fikirleri öğmek suç, fakat 
millî fikirleri takbih etmek, çürütmeye matuf 
maksadı ile sözler söylemek suç değil, mukad
desatı ile istihza etmek suç değil. 

Hukukçu arkadaşları bunların Ceza Kanu
nunun başka maddelerinde yeri olduğunu söy-
iyecekler. Fakat bunların komünizm kasdiyle 

yapılacak olan buraya ayrıca girmelidir ve ko
münizmin en esaslı yollarından biri büyük bi
nayı buralarından yıkmaya koyulmaktır. 

Nizama, sınıflara ve saireye ilişmek suçları.. 
Kanun bunu dedikten sonra komünistler bu 
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mevzulara doğrudan doğruya ilişmiyeceklerdir, 
hattâ cemiyet kurmıyacaklardır. 

Nizama ilişmiyecekler ama meselâ Kore'ye 
asker göndermemiz aleyhinde bulunacaklardır. 

Bir fikir olarak bunu söylemek, müdafaa • 
etmek suç değildir. Bunu iyi niyetle söylemek 
mümkün olduğu gibi iyi niyet perdesi altında 
söylemek de vardır. 

Böyle bir fikrin işlemesi, memlekete yayıl
ması, kadınlara, «yavrularınızı Kore'ye kurban 
gönderiyorlar» denmesi nereye çıkar? Komüniz
mi yapmıyaeaklar, fakat komünizmin çok işine 
gelen bir propoganda yapmış olacaklardır. 

Böyle şeyler yapılmıştır arkadaşlarım ve ya
pılacaktır, 

Nizamı değiştirmeye teşebbüs etmiyecekler, 
teşebbüs etmez görünecekler. Fakat meselâ Atlan
tik Paktına girmemiz aleyhinde bulunacaklar, 
yahut daha basiti Atlantik Paktı aleyhinde ko
nuşacaklar. 

öyle bir alyhte bulunuş ki, fikir hürriyeti 
olan bir yerde bu, bir fikrin müdaf aasıdır. Ola
bilir. Fakat bu fikrin yayıldığını düşünün. 

Bu da komünist propagandası değildir. Fakat 
komünistin arayıp ta bulamadığı şeydir. . 

Nizama dokunmıyaçaklar. Fakat faraza 
«Bizim için en yakın ve en tabiî müttefik Ameri
ka değil, Rusyadır» diyecekler. 

Bu da bir fikirdir ve komünizm değildir. Fa
kat öylesine bir fikir ki, komünizm demeden ko
münizmin ekmeğine yağ sürer ve nizamı bozma
ya, nizamı değiştirmeye teşebbüs mahiyeti yok, 
fakat ondan da beter. Buna benzer fikirleri ye
kûn edersek bunlar memleket için mülkiyete, sı
nıflara ve benzerlerine ilişmekten çok daha bü
yük çapiyîe Komentern'e yardım etmek olur. 

Bunlar ihtilâf ifade eden şeylerdir ama kanu
nun gözünden kaçtığı da aşikârdır. Bunlar komü
nizmin propagandası kelimesiyle ifade edilemez. 
Ancak komünizmi sevindirecek telkinler, »yahutta 
düşmanı sevindirecek telinler ve telâkkiler şeklin
de ifade edilebilir. 

î$te yaş, kuru meselesi burada vardır. Bunla
rı suç savmakla kurunun yanında yaşta yanabilir. 
Fakat yakmıyahm diye kuruyu da korumuş gibi 
oluyoruz, 

Komünistlerin bu yollardan âzami istifade 
edeceğinden eminim. Kanunda komünizmin eh 
zayıf şekli propaganda ve övmedir. Propaganda
ya da, ögmeye de sığmayan bu, yolu ihtiyar ede-
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çekleri tabiidir. Ve bunlar propagandadan hiç de 
aşağı kalmaz. Onu geçer. Telkin bahsini açmışken 
bir mühim sahaya geçeyim. 

Mekteplerde komünizm nasıl yayılır, talebeye 
nasıl tesir yapılir?. Bunu anlatmaya çalışayım. 

Birçok şekillerden büı de şudur arkadaşlarım: 
Meselâ 4 - 5 komünist bir birini bulmuştur bir 

gizli teşkilâtın adamı o|duklari tesbit edilmemiş
tir veyahut hakikaten bir teşkilât mensubu değil
lerdir. Sadece birbirlerini bulmuşlar ve elbet ta
nışmışlardır. Birbirlerini bulmak cemiyet demek 
değildir. Hükümetin tasarısında (Birleşme) keli-
si bence bu -hali cemiyet kelimesinden daha iyi 
iafde eder. Ama bu tam mânasiyle birleşme de 
değildir. Ancak bunlar bir müessesede tesadüfen 
buluşmak fırsatını kaçırinazlar. 

Bu 4 - 5 kişi kimsenin kolay kolay farkına va
ramayacağı şekilde iş bölümü yaparlar ki, buna 
kanunen birleşme demek bile zordur. Fakat bu 
mükemmel bir toplu harekettir.. 

Evet... düşünürler, komünizm . neleri çürüt
mek, neleri söküp atmak isterse; «iülkiyeti, gele
neği, millî duyguyu, dini, aileyi, l a l a r d a n biri, 
çocuklarda veya muhitte veya her ik^îîde mül
kiyet duygusunu zayıflatmayı üzerine'alır. Mül
kiyet mefhumunda ceza "maddeelrine tekabül et-
miyecek şekilde bir nevi lâubalîlik havası esti
rir ve bu zor bir iş değildir. 

İkincisi, aile telâkkisinde bir lâubalilik ha
vası estirir. ötekinin sahasına karışmaz. 

Üçüncüsü, aynı şeyi dinde yapar. O kadar 
güzel yapar ki, âdeta çocuklara lâyiklik ruhunu 
aşılamak perdesinin altında saklanır. Dinî de
ğil, softalığı çürütmek istermiş gibi hareket ede? 
fakat oradan dini vurur. 

Dördüncüsü de, beşincisi de sahalarında bu 
minval üzere hareket ederler. 

O kadar ki, bunların her birini ayrı ayrı ele 
alırsanız hiçbirine komünist ve hiçbirinin hare
ketine komünizim diyebi|menize imkân yoktur. 
Meselâ ailede lâubalilik havasr estireni ele ala
lım. Mümkündür, bu adamın aile hakkında si
zinkinden bir başka türl|L ve daha gspaiş' telâk
kileri olabilir, bu iyi niyete de verilebilir görü
nür. • 

Dini ele alalım, Bu adamın din anlayışı, si
zinkinden farklı olabilir.' Bunun için ona ko
münist diyemezsiniz; Hattâ her dinsiz de ko
münist değildir. 

O kadar kurnazca hareket ederler ki/ bu ha-
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raketlerin hiçbirine komünizm demeye dilini? 
varmaz. Fakat bunları yekftn ettiniz mi, komü
nizmin ta kendisi olur. Eğer yekûn 0mek im
kânını bulursanız. Ayrı hareketler-, ayrı tesir
ler müşterek muhataplar üzerinde mükemmelen 
birleşir ve siz bunun farkına varıncaya kadar iş 
işten geçmiş bulunur. Bu yapılan propaganda 
mıdır? Bence propaganda demek olmadığı için 
kanunda maddeye girmez. Bunun açhna komü
nizm propagandası denemez. Fakat komünizme 
çıkan telkinler denebilir,. Bu sebepledir ki; ka
nuna; muhakkak komünizm teikini daha doğru
su komünizme giden telkin tâbirinin mutlaka 
konması lâzımdır. 

Maarifi bu kadar yakından ilgilendiren bu 
tasarının. ve tekliflerin Millî Eğitim Komisyonun
dan geçirilmemiş olmaşınaf hayret ederim. Kasit 
kelimesiyle ifade etmediğime şükretsinler. 

Bilmem ki, konuşulduğu encümenlerde hiç 
değilse millî eğitimin bir mümessili olsun din
lendi mit 

Bununla beraber tasarimn Millî Eğitim Ko
misyonuna şevki şeklinde'bir teklif yapmıyorum, 
îşi geciktirirsem, geciktirenlerin suçuna ben de 
iştirak etmiş olurum. Meseleyi şuracıkta, cel
seler arasında halletmeyi tercih ederim, 

.^elkin kelimesi maddelere, mutlaka girnıeli-
diriiTİ^şi takdirde maarifi komünizmden temiz-. 
lemeı^|j$faarif alanında* komünizmi önlemenin 
imfeaailaın müeyyidesiz kalır ve her Bakan aynı 
derecede cesaretli çıkmaz. 

Telkin kelimesini arkadaşlar, hukuk terimi 
değildir diye reddedebilirler, eğer öyle ise 
telkin,kelimesini hukuk terimi yapmak şerefi de 
bize ait olsun ve bunda şu âciz arkadaşınızın 
hissesi de bulunsun. 

Gerek matbuatta, gerek Maarifte çok mühim 
bir nokta daha var. Bu millete hizmet edenleri 
çürütmek, Şinasi'nin bütün bir şahsiyetini bıra
kıp bir tek mısraını bularak o mısra ile Şinasi'-
yi, Fikret'in bütün Fikret'ligini bir tarafa bı
rakıp birkaç beytini veya hareketini ele alıp on
larda Fikret'i komünist göstermek. Güya Türk 
komünizmin mübeşşiri saymak hulâsa velâ tak-
rabüsşalâte fıkrasında olduğu şekilde hareket 
ederek millî kıymetleri çürütmek... 

Komünizme karşı gaza açtığı herkesin malûmu 
olan birini 20 yıl evvelki bir mektubiyle hü-
kümlendirerek çürütmek ve böylece şahsiyet çü
rütmek voliyle komünizme hizmet edecek neş-
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riyat yapmak. Ve şu kanunu teklif eden arkada
şa bu iş için kaç dolar aldın? demek. 

Kanunda bu gibi cürümlere karşı duracak bir 
tedbir görmedim. 

Zaten onların Altın Zincir dedikleri bir ki
tabı vardır. O kitapta bütün dünya şöhretleri böy
lece ele alınmış, Şekspir'in de Bayrön'un da, Hü-
go'miri da komünistlerce komünist gibi görüne
cek tarafları alınarak bütün bu şöhretleri ve daha 
niceleri komünist olarak kabul edilmiştir. 
kıymetleri Altın Zincir Kitabının metodu ile 

ele almayı önliyecek matbuat ve maarif tedbir
leri lâzım. Aksi takdirde kanunumuz eksik kala
caktır. Sösümü bitirmeden kanunda eksik • gör
düğüm noktaları > hulâsa edeyim: Belki hukukçu 
arkadaşlardan fikrime iltihak eden bulunur da 
bunları maddeler arasına sıkıştırmakta bana 
yardım eder. 

1. Maddelerde komünizim açıkça zikredilsin. 
2. Cemiyete kayıt edilmediği halde cemiyet 

müdavimi olanlar ayrı bir bent teşkil etsin. 
3. Fena maksatla cemiyet kurmadığı halde_ 

kanuna göre kurulmuş başka cemiyetleri kendi 
muzır fikrine alet etmek teşebbüs veya fiilî 
şiddet sebebi olsun. 

4. Vazifeyi yukarda sözü geçen fiillere aiet 
etmek alelıtlak şiddet sebebi olur. 

5. Komünizme karşı cidal açanları çürütme 
hareketi de suç sayılsın. 

6. Komünizmin suçları arasında (Telkin) 
kelimesine mutlaka yer verilsin. 

7. Komünizmin azılılarını ölüm temizler bu 
i hakikat kabul edilsin ki, kuzıl donkişotların ara 

sıra ipi düşünerek enseleri seğrisîn, yahut kur
şunu düşünerek kulakları çınlasın. (Alkışlar) 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, konuşmanın seyrinden anlıyorum ki 
tıpkı bizim Adliye encümeninin ilk zamanlarında
ki gibi bizde de bu hususta çok titizlik gösteril
mektedir. Hıyanet hakkında hiç kimsenin fikri 
yoktur/Adliye Encümeninde gizli bir izahat alın
mıştı. Adliye Encümenini teşkil eden 10 kişinin 
hepsi yargıçlık, hâkimlik yapmış arkadaşları-
mızdı. ©enim teklifimden sonra encümen gizli 
bir içtima yaptı ve bütün arkadaşların maşaya 
vurarak ancak biz bugün bu hiyaneti öğrendik 
dediklerini işittim; Bu türlü bir konuşma seyrin
den ancak hiyanet istifade eder. Binaenaleyh 

I Adliye Encümeninde olduğu gibi, Yüksek Mee> 
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liste de gizli oturum yapılsın ve orada herşey 
anlatılsın ki münakaşa daha verimli olsun. Ar
kadaşlardan rica ediyorum, bu oturum gizli ya
pılsın. Bu hususta bir de teklif veriyorum. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarıma şunu da arzedeyim ki; bu giz
li celse için işin tehirine lüzum yoktur, bu iza
hatı veren arkadaşlar buradadır. Gizli oturuma 
karar verildiği takdirde bu izahat şimdi verilebi
lir. 

BAŞKAN — Gizli oturum yapabilmek için 
15 imzalı bir önerge verilmesi lâzımdır. Halbuki bu 
önergede bir tek imza vardır, bu itibarla ikmali 
icabeder. (Tamamlarız sesleri). 

SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka
daşlar; Arif Nihat Bey arkadaşımız gibi, Halk 
Partililerin manasız bir reaksiyonuna mâruz kal
mamak kasdiyle evvelâ şu hususu tebarüz ettir
mek istiyorum: Şahısları itham hissinden daima 
uzağı/. Fakat hazan konuşmalar esnasında bâzı 
tâyini hâdiselere temas etmek mecburiyetinde 
kalan insanların tarihî isimler üzerinde de dur
mak mecburiyetinde olduklarını her halde yük
sek heyetiniz kabul ve teslim eder. Şimdi konuş
mama geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; solculara tavizde bu
lunmuş olmak gibi menfur bir hissin şevkiyle 
C. H. Partililer iktidarda bulundukları sırada 
solcu derken sağcı kelimesini de derhal teleffuz 
etmişlerdir. 

Bu onlann içerisindeki menfi unsurların; 
Komünistleri tecziyeyi temine matuf müspet ce
reyanı sabote için sık sık tekrar ettikleri bir 
siyasi tabyadır, manevradır. 

Milliyetçilere Irkçı, aşırı sağcı damgasını vu
rabiliyorlar. Fakat Ticanilerle de siyasi kaderle
rini birleştirmekten çekinmiyorlardı. 

İçersinde Hasan Âli'nin dostlarının da bu
lunduğu ilmî heyet tarafından tanzim edilerek 
Hükümete intikal eden ve oradan da Adalet 
Komisyonuna ve YHiksek Huzurunuza sunulan 
bu tasarı, sözümün başında da arzettiğim ha
zin zihniyetin akislerini üzerinde taşımaktadır. 

Bu tasarıda da solcu kelimesinin hemen ar
kasından sağcı kelimesinin telâffuz edildiğini 
esefle görüyoruz. Sanırım ki, Yüksek Mecli
sin Hükümetten sabırsızlıkla beklediği tasarı 
münhasıran komünist faaliyet, anlayış ve pro
pagandaya ait bir tasarı idi. Fakat tetkik 

..im ö : i 
i buyruimakte ©lan ' tasarı' ırkçılıktan ve irtica-
I dan da bahsetmektedir; -
I Tasarı bilhassa ırkçılık mevzuunda anasın 

cürmiyi tesbit bakımından ifadesindeki seyyâ-
liyet itibariyle birtakım yanlış anlayışlara se-

[ bebiyet verecek mahiyettedir. 
Böyle bir metne malik olmadıkları halde 

ırkçı damgasını vurarak milliyetçilere akla; ha
yale gelmedik mezalimi reva gören insanlar gü
nün birinde tekrar iktidara gelirlerse bu me
tinle milletçilere neler yapmazlar! <'' 

Halk Partisi iktidarının hassaten son-yılla
rında Moskof larakârşı takip ettiği/politika tam 
bir zillet politikasıdır. ;̂  ^ ; 

| : 1944 senesinde Ankara Üniversitesi-gençleri 
bir nümayiş; tertip ederek (kahrolsun Türk ta. 
biiyetli komünistler) diye bağırmışlardı. Bu 
nümayişi tertip edenler, Tfark Geza Kânununun 
161 nci maddesine ıgöre mahkemeye sevkedüdi-
ler, aylarca mevkuf tutuldular, / 

Bu hareket ırkçıların hareketi olarak ilân 
edildi, Türk milliyetçileri aleyhine" o zaman 
açılan bu hayasızca kampanyanın^ propag&nda 

, ve neşriyat faaliyetinin Türk fâzıı kanunu te
sirinde kalmıyacaktır. . Buna katiyen -inanıyo
rum. '• •••'•/•'• •' » F ' ' - ' • . *" 

Asîl milletimize has vekarla Moskof emper
yalistlerine ve onların satılmış öncüleri olan ko
münistlere yeri geldikçe ıgereken «cevabı veren 

|: Bayın Menderes'ten ve Hükümetinden Jtnönü 
ve hempalarının yaygaralarının tesirinden sıy
rılarak bu memlekette ırkçılık hareketini önü-

; ne geçilmez bir tehlikeli ceryan halinde var 
farzetmekten vazgeçmelerini istifham ediyo-

I r u m . • ' , . — . . . ' . •• - > - ; - - ; ' ; : ' - : ••''•• 

VASFİ MENTEŞ (İzmir) -^ İnönü ve Mia-
f palan denilmez, ayıptır. (Soldan; devam, devaın 

sesleri). 
SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Bu memleke

tin dünyanın bugünkü şartları içinde..; 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma

nisa) — Reis Bey, bir teklifim var: fevkle, is
tifade ile, alâka ile dinlediğimiz" bu nutkun 
içinde.... 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun efen
dim, size de usul hakkında söz yeririm. Devam 
edin efendim. > 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) - - Bu memleke
tin dünyanın buigünkü şartlar. içerisinde acilen 

J halli lâzımgelen mevzuu; komünistler mevzuu-
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dur: Türk' &fi)letirti düşündüren'' bu ehemmi
yette başka bir mevzu-yoktur.v Eğer .ırkçılık 
ve irticai hareket ve faaliyet mevzuu inçelene-
cekse bu • hususlar -Ceza 'Kanunumuzun bütünü 
ele alındığı sırada tetkik edilmelidir:' Tasarı
nın diğere noktalarını- bütün gölümle* ve: ru
humla tasvip ediyorum; 

Arlcaclaşlar, 'burada şıi noktayı-bilhassa te
barüz' ettirmek isterim ki, ben rasızrhin müda
faasını yapmak için = huzurunuza çıkmış deği
lim. Bu.memlekette rasist mevcut* değildir. * 

Arkadaşlar, " !bu vatanda bütün Türk ..çocuk
ları bu memleketin havasını, teneffüs.ediyor ve • 
bu memleketin ekmeğini yiyorlar. Bu.memle
ketin' nimetiyle pery/erde olajı bâzı Ekalliyetler 
de vardır. ••.'>.-•' 
• Arkadaşlar,, günün birinde şunu müşahede 
edersek, . meselâ, Anayasaya göre, mevzu.''ka
nunlara göre Türk sayılması lâzımgelen, bir in
san, ben Arnavud'um, ben Ermeni.'yim, ben Ya
hudi'yim, diye- karşımıza çıkarsa (ki bu kabil 
hareketler çok vâkıdır) biz de bunlara,; evet; 
Türk değilsin, diyebilmeliyiz. 

Işto arkadaşlar, yıkılması lâzımgelen şuur; 
bu şuurdur, ekalliyet şuurudur. Bu memleke
tin ekmeğini yiyen, havasını teneffüs edenlerin 
bu memleketin mukadderatına iştiraki bir zaru
ret olarak kabul etmiş olmaları lâzım gelin 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar)/ ' . - . , - • • • " -

BAŞKAN — (Hamdullah Suphi Tanrıöver'e 
hitaben) Zatı âliniz usul hakkınca söz istediniz. 

HAMDULLAH SUPHİ T A NRTÖVRE-(Ma
nisa) — iki kelime arzedeceğim, müsaade'eder
seniz buradan söyliyeyim. (Kürsüye sesleri), v 

Arkadaşlarım, müzakere ettiğimiz' mevzu 
bizim için hayati bir ehemmiyeti "haizdir. Fi
kirlerimizi söylemekte hiçbir mâni karşımıza 
çıkmıyor. Yalnız başkalarının günahına biz de 
iştirak etmiyelim; «ismet inönü ve hempaları» 
gibi cümleler Demokrat' Part i azasının ağzına 
lâyık şeyler değildir, bırakınız bunu onlar kul
lansınlar, • biz'• kullahmıyalım! '/fSoldan bravo 
sesleri). : . . • 

' B A Ş K A N ^ Süreyya Endik. • 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bir Garplı sosyologun söylediği 
gibi milletler birbirine .lâstik borularla bağlı ve 
içlerinde muhtelif seviyede suyu ihtiva edeiı mü-
tevasıl kaplara benzerler. Bu kaplarda nasıl ser 

yiye i'arkıria göre' devamlı' bir' cereyan"vâysa, mil
letler • arasl'nda da aşağı yukarı' buna benzer kar
şılıklı akışlar vardır. 20 hc i a s ı r dünyâ.sıncta, 
yâni her türlü haberleşme vasıtalarının-"mevcut 
bulunduğu ve insan topluluklarının geniş şekilde 
fikir alış verişi "yaptığı bir dünyada, elbette ki bir
çok ideolojiler' doğuoak ve bunlar büyüyecek, yayı
lacak veyahut ölecektir. Yaîhiz bu ideolojiler.doğ
dukları memleketlere münhasır kalırsa bunların 
iyilik ve kötülüğü hakkında, bilhassa kötülüğü 
hakkında mütâlâa beyan edebilmemiz/için kendi
mizde hak .görmeyi:*::JAma hududu aşıp da ya-
yılmaya^b'âşladığı zaman, millet idaresini-elindb 
'tutanların "ve memleket' ahlâkiyatında• mühim 
rolleri olâıiların,'' mütefekkir ve münevveri erin, 
elele' vereihek suretiyle,-înl yabancı" "misafiri ince • 
bir tetkikten!geçirmeleri." eğer millî menfaatlere 
mugayir bir vasıf taşıyorsa onu kapı dışari etme
leri bir vazife' halini alır! Yâlnız arkadaşlar bu 
kapı dışarı etmek her zaman mümkün olma/. De
minki gürültüye rağmen, maalesef, yakın tari-" 
İlimizde bunun kötü bir misalini vermeye mecbu
rum. . C. H. P. gerçi zahiren komünizmin ruhuna 
iltifat göstermemiştir. Fakat dine ve milliyete, 
bu şekildeki varlıklara devamlı olarak hücum et
mek suretiyle komünizmin bu memlekete burun 
sokmasına âmil olmuştur arkadaşlar. (Bravo ses
leri alkışlar). 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum),— Öyle 
yaptı. 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Bilhassa 
/Halk Partisi hükümetlerinin milliyetçilere ve 

dindarlara karşı takınmış olduğu sert. tavır ve 
nihayet millî şeflerinin 19 Mayıs Stadında, mil

l iyetç i Türk gençlerine savurduğu küfürler, bu 
memleke.tte,,;.... yine; d&nîn; özet t iğ im . gibi, komü
nizmin biraz daha yerleşmesinde birinci âmiller 

: arasında sayılabilecek bir vaziyettir. (Bravo ses
leri). ' . - . . , -

Fakat bugün artık çok şükür kî, bu şekilde 
değiliz. Memleketin mukadderatına, : fertler ve 
zümreler değil, milletinvbizzat kendisi hâkimdir. 
Bu itibârla Büyük'Millet Meclisinin bu mevzu 
üzerinde hassasiyetle.duracağı vejcabeden karar
ları alacağı muhakkaktır. "" 

'Arkadaşlarım, cezai müeyyideler yalnız ba
şına kötülükleri önlemek için kâfi değildir, fa
kat bu müeyyidelerdeki kudreti de inkâr etmemek 
durumundayız:! Meselâ hırsızlığın cezası idam 
olsaydı, her halde hırsızlık bugünkü kadar intj-
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^r.:ctmi§:;P^nıazdı.... Yine meselâ evli insanlar ara
sında, zina fiili ağır şekilde cezalandırılırı iş . ol
saydı, her .halde, önüne gelen bu işe cesaret ede-' 
m ezdi veya gizli kapklı yapardı ve fena örnekler 
c]inı kolunu' sallıyarak gezmezdi. Bu itibarla 
mekteplerden, aile ocaklarından başlıyarak, ge
lecek nesilleri kötü idarecilerden vikave edecek 
mekanizmayı yapmakla beraber, cemiyet içindeki 
kçtü adamların kötü örnek olarak dolaşmalarım 
önlemek zaruretindeyiz. 
Ben. şahsajı. şuna inanıyorum : Komünizmin 

son günleri gelmiştir: ve çok yakın bir gelecekte 
bü ; mezhep ..artık insanlığın basma bir belâ ol-;; 
maktan çıkacaktır. Çünkü ilk çıktığı günlerde 
rağbet bulan, vo cazip renkli bulunan bu mezhe
bin, insan hak ve hürriyetlerine mal olduğu bu
gün bütün dünya tarafından kayranmı.ştır.. 
'S Böyle ağır müeyyideli bir ceza kanununa şid- -

(İötlo ihtiyacımız vardır. Ve bunda tamamen 
mutabıkız. Yalnız ben maddeler üzerinde daha 
hassasiyetle durulmasını rica ediyorum.- Bu şe
kildeki şiddetli kanunların gayet vazıh olması 

| BAŞKAN ;— Açık oturuma geçiyoruz. Söz 
Başbakanın. ;-

/ J B A Ş B A K | V . & ADNAN' MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arka
daşımız Arif; Nihat Asya'nın bu kürsüde konu
şurken sarfettiği bâzı sözler Halk Partili Millet
vekili arkadaşlarımızın asabileşmelerine ye Mec
lis salöriuntı terketmelerine sebep oldu. Afif N'i-
hat Asya sonradan sözlerini geri aldığını ifade 

.1081 Ö : â 
ve kesin hükümleri ihtiva etmesij lâzımdır. Yok
sa fakir halk tabakasına sahip çıkan her söz ve 
yazı sahibini komünist, damgası ile damgalama
ya kalkarsak, bu, bizim millî bünyemizin aley
hine olur. 

Bu kanunun esas itibariyle bu şekilde.kabulü
nü Büyük Meclisten rica ederken, maddeler üze
rinde hassasiyetle durulacağını ümit ettiğimi de 
ayrıca işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gizli oturum yapıl
ması için iki takrir vardır. Takrirlerin birinde 
bu müzakerelerin gizli oturumdan sonra deva
mı için de bir teklif mevcuttur. (Reye konsun 
sesleri). 

Efendim, gizli oturum yapılması hakkındaki 
teklifin oya konması da gizli oturum içinde 
olur. Bu sebeple evvelâ hariçten; müzakereleri 
dinlemek üzere gelenlerin salonu boşaltmaları 
lâzımdır. Samiin lütfen salonu terketsinler. 

(Salon dinleyicilerden boşaltıldı). 

Kapanma saati : 16,19 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Geıi al
madım efendim, şahıs söylemedim. • 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Müsaade ederseniz ben anladığım gi
bi ifade edeyim. Arif Nihat Asya arkadaşımız 
vaktiyle bir devir oldırki, adetâ komünizm: hi
maye edilir gibi oktu dernek istedi. 

Bu sözlerin, sarih olarak, ne C. İ l . Partisin
den her hangi bir zata, ne deiC. H. Partisinin 
şahsiyeti mânevisine komünistlik izafesi mâna-

ptkiaci Oturum kapalıdır.] 

• '•• '»< * > » » * " " • « 

ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 16,35 

BAŞKAN — 'Başkanvekili Sıtkı Yırcalı. 

KÂTÎPELR ; S«dat Baran (Çorum)., Ömer Mart (Çanakkale). 

— m -
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sında almmaması lâzım gelir idi. Zannediyorum-^ 
ki bu noktayı tavzih etmek maksadiyle Arif Nihat 
Asya arkadaşımız bir kaç 'jjiümle sarfetfci, ama gü
rültü yüzünden sözleri pek anlaşılamadı. Lâkin 
ne olurfca olsun. Her halde bir ̂ tarziye ve tavzih
te bulunmak islediği aşikjlrdı. 

Şimdi muhtlferem arkadaşlarım, Parti Tüzüğü
müzün birinci maddesi, partiler arasında karşı
lıklı sevgi ve saygının cati olmasını âmirdir. 
AHf Nihat Asf̂ a arkadaşımız, hiç,şüphesiz, me
suliyeti kendilerine ait olmak üzere konuştular 
Bit itibarla Halk Partili.milletvekili arkadaşla
rımızın bu derice asabiyete kapılmaları, bence, 
pek de münasip sayılamazdı. Şurasını açık olarak 
ifade edeyim ki, şahsiyeti ̂ mâneviye olarak Halk 
Partisine komünistlik izafe etmek, bizim parti 
olarak hatır ve' hayalimizden geçen bir şey değil 
dır. (Bravo sesleri). Bu hususun vazıh olarak 
bilinmesini, efkarı umumiyece malûm olmasını 
ve bu itibarla Halk PartiK milletvekili arkadaş
larımız istirahatı vicdan ve kalble yerlerine, av
det ederek, hele böyle -mühim bir kanunun mü
zakeresinde, reylerini ve mütalâalarını belirtmek 
suretiyle Büyük Millet ^eolisi camiası içinde 

L.1951 0 : 3 
. irâzifelerini şerefle görmelerini temenni ederim 

ârkâotaşlâr. (Soldan şiddetli alkışlar), 
BAŞKAN — Barutçu buyurunu?. 
FAİK AHMEB BARUTÇU (Irabzön) — 

Aziz arkadaşlar, huzurunuza gelen tasarı tam 
bir objektivite içinde tetkik edilmilsi lâzımge-
l«n bir konuya taallûk etmektedir. jMillî' mese
lelere ait kanuni tedbirler düşünülürken mev
zuun daima partiler üstü bir durumda ineeleıi-
mesi lâzımgeleceğmi söylemeye lüzum görmenf. 
Böyle mevzularda işi asıl istikametinden çıka
rıp uygunsuz vadilere dökmenin ^mahzurlâ!|ı 
üzerinde ^mutabakat halinde, bulunacağımı^ 
şŞphe etmiyorum. Müşterek mesai ile neticelen-
cfirilmesi lazımgelen mevzuların daima objektif 
bir zaviyeden mütalâa edilmesi iktiza edeceği
ni tekrar ederek Adnan Menderes arkadaşımı* 
zm aynı mahiyetteki sözlerini yerinde olarak 
karşıladığımıza işaret etmek isterim; (Alkışlar) 

BAŞKAN — Biraz evvel gizli oturumda verj,-
ımş olduğunuz karar mucibince 19 ;- XI . 1951 
Pazartesi günü saat 15 te gizli oturumda top-
'anmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

• • • • * • • • >m« • • « • • • 
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Türk Ceza Kanununun bâzı ma4delerinjn d ^ g ^ ı î M ş s i t ' l ' ^ ^ ^ ^ 
kanun tasarısı ile Tekirdağ Mületyeküir§evk^,Mocan ye^SŞ &$&% 
daşınm, Türk Ceza Kanununun 141 nçi maddesinin- ve- Çorum; 
Milletvekili Hüseyin Ortakçrçiîlg;^yey?;^ 
vekili Mehmet Özbey'in, Türkl-Ceza» K^nımuniirift51tSjiv>5§^y vçiES§§, 
nci maddelerinin değiştirilmesi ihâkkihdii kanun teKİifleri^ve Ada*. 

let Komisyon** rsm^ XU 

T.ü. 
Başbakanlık l.XU.ıÖöö' 

MywnC)Ut, Genel.,Müdürlüğü., 
Tetkik Müdürlüğü.,,.. 

Sayı•: 71 -1710,,.6/4166, 
Büyükv .MiliceMeGÎisi;Vü^^ Ş^k^glığı^^.i 

Türk Ceza. Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca huzu&mm 
ve Bakanlar Kurulunun 25 . Kî . 1950 tarihli toplantısında' Yüksek,Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısının gerekçesiylebirlikte sımulmuşSolduğunu saygılarımla1 arzederimv 

Ba§bakan-: 
1 A, Metidevm^ 

Demokrasinin en • iyi idare sekli olduğumun- ifade;:v'eı̂ H^««M l̂̂ ĵ ^r^^r]^4911
r̂rPi1'Q «^^Ş^5¥^^ttjrt:-

meye kifayetli değildir, 
Evvel emirde,1 demokrasiye verilmek d«ap eden ıinâna tâyin: plunı^^ırj., 
Demokrasi bir mefkuredir.: Bu- mefkûrenbiıilhainalmakta olduğu,tek kaynak ise jıü^iyçfctir...,,. 
Hürriyetin muayyen bir felsefe ışıği' altmdaiJ.tei'Mİrvrediîmeşineiigöre,, ortaya- çeşitli siyasi^şİHt^) 

örnekleri (>ıkmaktadır. 
Bilhassa İkinci Dünya Harbinden önce Alnianya^rttal^a^Jspouya^^ 

kanını .bulan faşist rejimler demokrasi idealini külliyen inkârı-etm-ift^olmakla ;bu mefkur:evj.,:yaşgtmak 
istiyen siyasi camialar için onlara karsı müdafaa ve muhafazai nefis tedbirleri ittihaz ol}rn^a,s,ı 
zamridir. 

Lâkin, faşist diye tavsif olunan-siyasi a^jimin yanıba§mda;Miiîriy^t-i ve demokrasi v idealin^ in^âj/ 
-etmemekle beraber-bu kıymetleri anlaşılmaları icabeden^tarzcjane ba§ka;,türlü anlıyan, ve ; gayeye,yarmak 
için-•'•her türlü• imkân ve vasıtaları .makyavelist bit'.inanıl»!,;mübajı ve,.mesşı^ gören... markşist v bir 
demokrasi telâkkisi mevcuttur. 

Marksizm aslında muayyen bir doktrinden ibaroı olmayıp insan ve dünya hakkında .umumi bir 
görüş tarzı meydana getirir. 

Marksist görüsün ekseriya zannedildiği gibi sadece- bip^iktisadlsdoktrini, yoktur, ayni;;, za-
manda siyasi bir doktrini de vardır. . ' . ' ' • • , . . 

Marksist siyasi doktrininin esası tahakkümdür, yani -diktatörlüktük. Tahakküm.ile .hürriyej; bir 
arada mütalâa, edilmiyeceğine göre, marl<$lst .siy.-«i:.akidenin de gerçek demokrasi ile bir münase-



beti kuiTilamaz. Bilâkis, -Marksist siyasi telâkkiyi gerçek demokrasinin zıddı olarak mütalâa etmek
te isabet vardır. 
.', Gerçek: demokrasilerde Hürriyetin temeli insan hakları ve ana hürriyetlerdir. Bunları mahfuz 

tutmak sayesinde insan haysiyet ye değeri de korunmuş olur. Marksisit siyasi anlayışta beşer hay
siyetinin ve insan ana haMarİnih' ehemmiyeti yoktur. Burada mühim olan sınıfsız bir cemiyet 

.meydana getirmektir.' ,; , . , - ? ;,; , , 
• Sosyolojik ilmî araştırmalar ye tesbit ve müşahede olunan içtimai vakıalar göstermektedir ki, 

sınıf,, bizatihi içtimai bir hâdisedir. Cemiyeti onsuz tasavvur etmek mümkün değildir. Gerçek de
mokraside tahakkuk ettirilmesi -lâzmıgelen. neticesmıflarm yok edilmesi değil, smıflar arasında 
farklar, ayıklıklar ve imtiyazlar tesis olunmaması dır. Bu itibarla, kendi kendisine karşı saygı ta
şıyan her siyasi cemijret sınıfsız,bir hale..gelmek iddiasını ileri süremez ve binaenaleyh, siyasi teş
kilâtlanmanın ifadesi olan Devleti sınıf si zlaşma; hareketlerine karşı korumak bir zaruret ohnak üze
re ortaya çıkar. 

Cemiyet hâdiseleri suni olarak yaratılamryacaklarından cemiyetin terekküp ettiği muhtelif sınıf
ların muayyen bir zamandaki karşılıklı ve mütevazin münasebet halini şu veya bu şekilde bozma
ya teşebbüs etmek binnetiee umumi hukuk nizamını ihlâl ve anarşi tevlit eder. Halbuki, demok
rasinin tekmil güzelliği ve ulviyeti hürriyetleri mâkul ve mutedil bir hukuk nizamı içerisinde 
gerçekleştirebilmesindedir. insan kitleleri ancak insan haklarını koruyan hukuk rejiminin ortadan 
kalkması tehlikesi karşısında istibdada ve baskıya karşı ayaklanma ihtiyacını duyabilirler. 

Şu halde hürriyeti boğan, istibdada sürükliyen ve baskı yaratan tekmil cereyanlara karşı ferdi 
ve cemiyeti masun bulundurabilmek için Devlet hukuk nizamında kifayetli kaideler tesis etmiş 
olmalıdır. • . ' . . - , : . . . 

Türk Ceza Kanununun halen m er'i bulunan 141, 142, 163 neü maddeleri Türk vatandaşlarının 
Anayasa, ile tanınan kamu haklarını ve Türk demokrasisini, ifrat cereyanlara, hürriyeti boğucu 
hareketlere, ve bozguncu faaliyetlere karşı himaye eden hükümleri muhtevi bulunmaktadır. 

Mezkûr-metinlerden 141 ve 142 nci maddeler 3038, 3531, 4934, 5435 sayılı kanunlarla tadil edi
lerek bu şekli almışlardır. Tadilât müeyyidelerin •, şiddetlen d irilmesi ihtiyacından olduğu kadar suç 
teşkil eden fiil ve hareketleri tevsi eylemek düşüncesinden de inbias eylemiştir. 

Gerçekten kanun vazımın ifrat teşkil eder mahiyetteki bozguncu hareketlere karşı daima uyanık 
bulunması zarureti aşikârdır. Menşeini hariçte bulan ve yurt istiklâli, vatandaş haklarını imha 
gayretini güden istilâcı hareketler takip eyledikleri bozguncu gayelerini gizlemekte büyük rnaha-
let göstermekte. Türk Cemiyetinin karşınına tür lü kisvelere bürünerek çıkmaktadırlar. Takip edi
len usulleri, metodları zamanın icaplarına uydurmakta ve bu suretle müdafaa -vasıtalarının 
tesirine karşı kolunmakta büyük maharet göstermektedirler. Bu sebepler dolayısiyle kanun yazı
mın bu bozguncu ve Türk Cemiyet ve Demokrasisinin kalbgâhma müteveccih hareketleri dikkat
le takip eylemesi ve yeni metodîara karşılık yeni müdafaa vasıtalarını tesbit ve tâyin ederek mev-
Ztmtı teçhiz eylemesi bir zarurettir. Ceza Kanunumuzun 141, 142 ve 163 neü maddeleri değiştiri
l i rkenhareket noktası mezkûr '^müşahede.- olmuştur, 

Gerçekten halen m er yi bulunan metinler muhtelif cihetlerden maksadı teminden uzak görül
müştür. ' • • • ' • • • • • " . . • • : . • • 

1. Kanunim, ihtiva eylediği hükümler ve mevcut tâbirler mâna ve muhtevalarım tâyin bakı
mından, kolaylık temin edecek• şekildp değildir; Maddelerde istimal edilen bâzı tâbirlerin muhte
valarını tâyin hususunda hâkimlerin müşkülât karşısında kaldıkları görülmüştür. 

2. Mezkûr maddelerin muhtelif fıkralarındaki bâzı hükümlerin birbiri ile telif .ohummadığj 
anlaşılmıştır. " 

3. Hükümlerin noksan, bulunduğu ve tatbikatta tesadüf .edilen ve heyeti içtimaiyemiz iç.ju çok 
tehlike arzeden bâzı fiil ve hareketleri tecziyeye imkân vermediği görülmüştür. İrkçılık, her ne 
suretle olursa, olsun diktatörlüğü tesis; Türk vatandaşlarım Anayasanın tanıdığı haklardan mah
rum etmek gibi. 

4.: Müeyyidelerin ..• terhini kıymetlerinin az olduğu müşahede edilmiştir. Gerçekten, yapılan 

( S. Sayısı : 264 ) 
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müşahedeler son yirmi beş sene zarfında arzoliırian muzır cereyanları. memleketimizde sevk.ve 
idare edonhnin hemen hemen aynı kimseler olduklarını ye müeyyidelerin kifayeteizliğiden isti
fade eden, bu şahısların baltalayıcı faaliyetlerine, kısa aralıklarla devam eylediklerini göstermiştir. 

.";. Mezkûr maddelerin metinleri memleketimizin demokratik inkişafını da tam bir surette 
takip edebilmiş değildir. Gerçi 13 . VI . .1946 ta.rihiude yapılan tadilât ile çeşitli, partilerin kuru
labilmesini teminat altına almak maksadı t a k i p . edilmiş, ise de metinlerin, bilhassa. İ41 nei madde-. 
nin birinci fıkrasının tetkiki bu gayenin tamam'iyle sağlanamamış bulunduğunu, ortaya koymuş
tur. Bu ii'ibarla maddeleri demokrat bir memleketin Ceza.Kanunu.atrhos|erine mutabık şekle sbkuî-
ma.sı zarureti aşikâr bulunmuştur. > * . . • • • . 

(>. Demokratik rejimin ana prensiplerinden., biri de . vatandaşların menolunan hareketlerle 
müsaade edilen hareketler arasındaki sınırları : 'emniyetle ve tereddütsüz olarak', tâyin .edebilme

kleridir. Hürriyetlerin başta gelen teminatını teşkil eden bu prensip ceza hukukunda «Kanunsuz 
suç. olma/.» düsturunda ifadesini bulur. İşbu düsturla ifadesini bulan maksadın tahakkuku tabiî 

..olarak Ov/a Kanunu metinlerinin mümkün olduğu ölçüde - açık ve vazıh olması ile mümkündür. 
, 141, 142 ve 1(33 neti maddelerin bu noktai nazardan kıymetlendirümeleri de müspet netice ver

memiştir. Gerçi ifrat teşkil eder mahiyetteki yabancı ihraç metaı, bozguncu fiil ve hareketlerin 
•failleri kanun metinlerinin ortaya koyduğu boşluklardan sıyrılmak ve doîanbaçlı yollarla 
Maksat ve gayelerini istihsal eylemek sıkkını daima tercih eylemektedirler. Bu'it ibarla kanan metin
lerindeki umumiyet içtimai müdafaanın lehindedir. . fakat vatandaşları lüzumsuz „ müdahalelere. 
karşı korumak, siyasi partilerin kanun hudutları içinde endişesiz olarak faaliyette bulunabilmelerini 
sağlamak için bilhassa, bu mevzuda - metinlerde mümkün olan sarahati tesis eylemek zarureti aşi
kârdır. Vatandaş hak ve hürriyetlerinin teminat altında bulunması rejimimizin ,a'na prenşipidîr. 
Bilhassa bu mülâhaza, mevzuubahis maddelerin tadilinde esas gayelerinden -birini teşkil eylemiştir. 

İşte 141, 142 ve 183 ncü maddeler? metinlerindeki müphemiyeti ortadan kaldırmak., yıkıcı ve 
bozguncu hareketler bakımından .hükümlerini ikmal eylemek, siyasi inkişafımızla muvazi'demok
ratik tadilleri icra etmek, yeni ağırlatıeı. ve hafifletici sebepler, ilâve etmek ve müeyyideleri şiddet-
Icudirmek maksadiyle tadil edilmiş bulunmaktadır. 

141 nei madde : 141 nci maddenin birinci fıkrasında .komünist birleşmelerin kurulmasına tevessül 
olunması, bunların teşkil, tanzim sevk ve idare edilmesi ve bu İmsusta yol, gösterilmesi suç sayıl
mış bulunmaktadır. Bu maksat «bir sosyal sınıf m diğer sosyal sınıflar . üzerinde taimkkümünün 
tesisi» ibaresiyle ifade olumnuştur. Aynı fıkrada mevcut «biı* sosyal sınıfı cebir yoliyle kısmen veya 
tamamen ortadan kaldırmaya veya memleket içinde. müesses iktisadi ve sosyal nizamları cebren yok 
etmeye matuf birleşmeler...» ibaresi ile istihdaf edilen gaye, cebri, vasıta olarak kullanan sosyalist 
ve sair mahiyetteki birleşmeleri teerim eylemektir Maddenin bugünkü halinde mevcut iba.re dola-
yısiyle sosyalist ve müşabih mahiyetteki partilerin teşkiline, hukukan imkân mevcut değildir. Ka
nun vâzıı mezkûr müşkülât muvacehesinde - Temel nizamlar, devirmek) tâbirlerini kullanmak 
suretiyle bir tahdide vâsıl olmaya çalışmıştır. Bunların gayeyi istihsal bakımından kâfi bulun
madığı neticesine varılmıştır. Tasanda fıkranın-bu kısmının tahakkuku cebir unsuruna Bağlandı-
ğnıdan, artık ayrıca yok edilecek nizamların temel nizam olmasını araştırmaya mahal kalmamıştır. 
Demokrtik bir rejimde mücadelenin kanun hudutları içinde pim ası ve siyaset mücadelesinde huku
ki vasıtaların istimal edilmesi zarureti açıktır. Bu sebeple, cebren yok edilmesine matuf birleşmeler 
kurmıya tevessül edilecek, nizamların temel nizam veya temel elmıyan nizam olmasının ehemmiyeti 
yoktur. Bu sebeple metinde lüzumlu değişiklik yapılmıştır. , . 

Cebir unsurunun maddi veya mânevi olabileceği izahtan varestedir. Burada bilhassa dikkat 
edilmesi gereken cihet şudur ki, cebir istimalinin açık olarak 'ye sarih surette nazara alınmış veya 
programa ithal edilmiş bulunmasına ihtiyaç yoktur. Cebir unsura zımnen dahi mevcut bulunabi
lir. Meselâ, birleşmenin mahiyeti itibariyle tahakkuk' ettirilmek maksadını güttüğü gaye cebir isti
mal edilmeksizin -sağlanacak ise. sarahaten ifade edilmese dahi, cebir unsuru mevcut sayılmak lâ
zım gelir. 

( S. Sayısı : 264 ) 



lî'aİen' nierT İ r a d a n me&ım ^Dik inda ; mühakeıneleri tereddüde düşüren cihetlerden birine 'de 
«Bosy al [ s/ılı ıf »'. tâbirini' mâna!andırmak:' hu'süstmda tesâdüî dilmektedir. 
. / ^ e r ç e $ t o 'kafögbriİerden mürekkeptir. İktisadi menfaatleri 

"g(H,ıi§^hal;İarryİe mİiş^eİİf olan Atöfıîs^kufe 'içtimai "kategori teşkil ederler. Bir kategoriyi di
l e r i n d e n ' tefek >eâen 'mü^erek'İı^tİar ve'MU4u5İiyetle:r mevcut bulunur. îşte burada içtimai sınıf 
tabiri' içtimai kategori! tabiriyle" mu^raıîif' otamak: İstimal' edilmektedir. 

' '^çtimar ^ topluluklarında tabiî olarak, kendiliğinden, 
sosyolojik kânunlar İcâbİt^ muayyen bir zaman ve devirde bir toplu
lukta mevcut bulunan sınıflar diğer bir tedbirde mevcut, bulımm^yabilir. Meselâ diıi adamları ta
lebeler, a ^ k a ^ meslekî zümre, teşkil eden 
İm grupları birbirine '""' Dağİryan rabıta '" *ik^iladi menfim tierdeki müştereki ik unsuru değildir. 

İktisadi ve siyasi nızkm _: t^irleri^':'QQ^vgekilş''bir "JmâJEıaj-i"' âhtîvâ' eylemeleri dolayısiyle her türlü 
bozucu yei bozguı ıeuî^İ iyekler i inata * eylemek mâksadiyle istimal edilmişlerdir; Bu itibarla me
selâ. iktisadi nizam'feı^lı mülkiyettim muhtevası iktisadi olan bütün 
hukuki münasebetler"'nizamini da ' i ıâdeeâer . Ifantii.ilarca' tanzim edilmiş bulunan sanayi, ziraat ve 
ticaret nizamları da keza iktisadi nizam "çerçevesine dâhildir. Buna nazaran menşei iktisadi olmıyan 
topluluk nizamları da- hülnıki nîzanıi'steşkil«<îer. Bit itibarla m'e'zkûr fıkranın tatbikmda dikkatli 
bulunmak ve "gizİeyici, ^ iktiza eder. Topluluğun iktisadi nizamına 

'müteveccih olan bir taarruzu yem bir nukHıki bii* ııizam kıtrmak maskesi altında perdeliyen kimse
nin, fiilinin de ikt isadi 'nizamlaı^ maksadına müteveccih olduğu gözden'Uzak 
tutulmamalıdır. 

141 inci maddeninVbuv^ık'ranm"da''';3ğeıy^fikralarft"'dâ sâri olmak üzere bozguncu tahrikçilerin 
metot ve çalışma usullerini nazara 'almak1 'suretiyle «CVMiiiyet» tâbiri yerine «Birleşme» kelimesi ika-
m-e edilmiştir. . , . • . • ' . - , , . 

Tatbikatta cemiyet tanirmin i M İstimal olunan cemiyet 
tabiri dolayısiyle suçun teessüsü' için" Sdeta' Cemiyetleı- Kanunu tarifatı dairesinde teşkilâtlı bir 
topluluğun vücuda getirilmesi lâzımgeldiği zan .olunmaktadır. Tabiî olarak kanun vazv. cemiyet tâ
birini kullanırken bunu murat eylemiş değildi.' Burada cemiyet hukuki bir mefhum olarak değil 
'fakat îûgayi mânâsında' "İmllanilmiş ve het ' tür lü birleşmeyi ifade eylemiştir. Cemiyet unsurunun 
tahakkuku için. birmeı fıkradavifad!e iki kişinin sadece bir araya gelmeleri kâfidir. 
Igte bu maksadı daha iyî ^̂  sebebiyet verebilen «Cemiyet» koli-

'. m esi yerine «Birleşme» 'tâbiri îk'anıe edilmişti r. 
/ / takdim edilen tasarının" birinci 'fıkrasında suçun maddi unsuru olarak «.. . . . .ma tu f 

birleşmeleri kurmaya ;teşebhm?j feşkil veyaJtaiiziıh'yahut sevk ve idare eden veya' bu hususlarda 
.yol. gösteren....» '.'ibaresi kullanılmıştır*.' Bu KaVeketler' eıV basitinden başlıya rak mürekkebe doğru 
'* giden'faaliyetlerdir.. 

Halen/m er'i metindeki ""«tesis* tâbiri yerine'''«kurmaya teşebbüs eden» tâbirinin ikamesi de 
Hil/ve hareketlerin'basitinden mürekkebe doğj'iı'gîdişİTideki esasa uyulmak maksadına dayan
mıştır. Gerçekten halen ıner ' inıetindeki «tesis» ye'ondan sonra gelen «teşkil» kelimeleri'lüzum
suz ,bir tekrar şeklinde/manzur olmaktadır.. Tesis'birleşmeyi kurmak, yaratmak demektir: teşki
lin de bundan farklı mânası yoktur. Bu itibarla mehaz" İtalyan'ca metinde, olduğu veçhile tesis 
yerine «kurmaya teşebbüs 'eden»' tâbirinin ikamosi ,U3rgun sayılmıştır. Tasarıda yeni şekle göre 
.maddenin birinci fıkrasında gösterilen gaye' İle ,bir '.kimsenin diğer bir şahsa bir'birleşme kurma
yı teklif eylemesi, bu maksatla harekete 'geçmesi "suç.un teşekkülü için kâfidir. Tabiî olarak metne 
.yerilen bu yeni şekilden sonra birinci fıkrada yazılı suçların işlenmesine teşebbüs artık mevzuu-
• bahis oıimyaçak. icra hareketine baş'lânılmasiyle beraber suç tamamlanacağından failin suça ait 
tanı .ceza_ile tecziyesi ;iktiza eclecektir «kurmaya'teşebbüs» şeklindeki hareketin . bu mahiyeti ar-
zettiğmi tabiî olarak hâkimin dikkatle' "tâyin eylemesi zarureti, vardır! «Teşkil»" tabiriyle bîrleş-
yi kurmak, yaratmak «tanzim» kelimesiyle biri eşmenin teşkili faaliyetiyle lıemznman. olarak veya 
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birleşmenin teşkilinden sonra azaların faaliyetini tanzim etmeki'meselâ' dahilî' ^disipiitıi-kur inak, 
(sevk ve idare) ibaresi ile her ne suretle olursa Olsun-cemiyete başkahiıkeden, idare1 eden ve ida
reye iştirak eden kimselerin kastolunduğu ve bu son hâlde sevk ve idare-! edefi'kimsenin1 diğeri eri 
üzerinde kısmen'veya tamamen müşterek faaliyete -'-taallûk etmek üzere-bir otoriteye malik • olması 
icaır eVlediği •malûmdur. 

, : Maddehm' 'ikinci1 fıki'ası' âııârşizm. niiıiiizni!1'gribi-cemiyet-binasını- bütünü" ile>>*fermıyı• istihdaf 
'eden' vo bunun';yerine nizamsızlık ve'te'şkîlâtsızlığl-ikame^ ieylemek^'istiyen^^ö*gtıneu-•cereyaııîa-
r ıh ' tecrim ve tecziyesini' istihdaf* eylemçittedir: Bu •maksadı;'dahadyi^if&de^edebitfmekiçin: fıkraya 

' «topyekûn»' tâbirinin ilâvesi 'muvafık' sayı liinştııv -Fıkradaki- »«sâyasi- ve--hukukfc mizama ibaresiyle: 
Devleti teşkil eden siyasi Ve; hukuki müesseselerin bütüıaT-ka'stototrtmuştur. 

Vcrilen'iziı'h'atın' heyeti uhiümiyesihden-anîaşitacağı reçMle memleket"içkide»»"'sini*'--mücadelesi1 . 
ya'pmak; ;içtimaî bir sniıfın'diğerleri üzerinde tahakkümünü^sis*etmek^%timai^Mr'Siınl:ı^'i-tıadan 
kaldırmak, hukuki; siyasî, 'içtimaî nizamları yok' etmek' için"* açık /gizli veyarbaşkfr'ndlarla siyasi 
parti 'hâlinde veya m aksadı' gizi emek suretiy 1 e (/debi, ilmî, hukuki;'«iktisadi, "meslekî' ad.ı«*n? ü Ituıd a 
cemiyetler kurmak, bunları sevk ve idare etmek bu gibi -parti ve'Cemiyetlerin- il;nilee;<<buca.k ve 
teşkilâtın diğer kollarında' başkanlık, idare' heyeti-üyeliği, takviye'eılik,- #tibate/ihk -gibi--vazifeler 
almak hücre, grup teşkil etmek, idare etmek, bu rüarr,-- girmek '-başkaların m1' girmesine ayardım et
mek veya vasıla olmak gibihareketler "mucibi tecziye olmaktadır. 

141 nci maddenin tatbikında Ceza 'Kanununun 4ncü ın^ddesiiıi de"g'özdenaızâk:'tfutıüamak ve.14i, 
142 nci maddelerin Türkiye Devletinin emniyetine yanı şahsiyetine karşı işlenen suçlardan^ bir kıs
mını teşkil eylediğini ;daima nazara almak lâzımdır. Halen mer'i bulunan '-metnin'birinci - fıkrasında 
mevcut «memleket' içindeki» ibaresi- takdim- olunan-'tasarıda'mevcut değildir.- <Bu -itibarla arzeyledi-
ğîmiz mahiyetteki fiiller bir Türk tarafından yabancı memlekette^işlense v'e>o memleketin müessese
lerine taallûk eylose bile, Ceza Kanunumuzun 5 nci maddesindeki şartlar mevcut bulunmak:kaydiylc 
Türkiye'deki kabili takip Ve tecziye duruma girmiş bulunmaktadır. . Keza .yine. yabancı- memleketlerde 
aynı 'alnaçları güden açık; gizli •-veya muhtelif adlarla.'-örtülmüş bu; gibi, .teşekkül veya .».kollanma bile
rek yardım edenler; bunları destekliyenler, üye olanlar, bunlarla- muhabere edenler, bunlardan tali
mat. nara- alanlar ve; bunlara talimat-veya. para verenlerin -fiilleri de- -Ceza .. .Kanunumuzun 64 ve 
65 nci maddeleri dolayısiyle ve tabiî bu maddelerdeki .şartların- tahakkuku k&ydiyle kabili tecziye-hale 
gelmektedir. . 

'A ncü fıkra iner'i bulunan metne nazaran çok esaslı yenilikleri ihtiva eylemektedir. -Fıkradaki 
Cumhuriyetçiliğe aykırı mahiyette olan ..memleketimizde diktatörlüğü tesise - matuf -bulunan ve ırk 

- mülâhazasiyle bir" kısım vatandaşları Anayasanın tanıdığı haklardan mahrum etmeyi istihdaf eden 
birleşmeler cezalandırılmıştır. 

Cumhuriyetçiliğe aykırı olan birleşmelerden m-tksat Devlet-Başkanlığının,seçim yoliyle ve halkın 
•iradesiyle değil fakat veraset yoliyle ve kaydıhayat partiyle, belli--.şahıslara ait bulunmasını tahakkuk 
ettirmek gayesini güden birleşmelerdir. 

«Demokrasi prensiplerine aykırı olarak Devletin tek bir fert -yahut belli bir zümre, tarafından 
idare edilmesini hedef tutan birleşmeler» ibaresiyle diktatörlük ve diktatörlüğü tesise müteveccih 
birleşmelerin tesisi suç haline solca Muştur. Bu mevzuda her hangi bir tereddüde mahal vermemiş 
olmak için «demokrasi prensiplerine aykırı olarak.» ibaresi ehemmiyetle üzerinde durularak metne 
konulmuştur. Hiç şüphe yoktur ki,.böyle bir hüküm "daima demokrasi rejiminin bap' larr ' içinde 
mânalandınlmak lâzımdır. Demokratik rejimde Devletin İdarecinde 'partiler'" esastır: , sBh itibari.-ı 
partilerin zümre suretinde telâkki edilıniyeceği tabiidir. Burada zümreden murat, küçük bir kılığın 
veya topluluğun bir araya gelerek gayribukuki vasıtalarla Devlet idaresini ele geçirmelerini istihdaf 
eden gruplardır. 

* Anayasanın tanıdığı kamu haklanın ırk mülâhazasiyle kaldırmağı' hedef tutan 'birleşmeler^ 
ibaresi ile ırkçılık esasına müstenit birleşmelerin te'jkili suç haline' getirilmiş İTulünhîâktadır. ^rkeıiığf 
[çerim eden bir metnin kanunlarımız arasında b-.ilnn mayısı memleketimiz 'hayat ve emniyeti bakımm-

( S. «ayısı-': 264 ) 
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dan hakikaten tehlikeli bulunmakta idi. Türk m illetinin bütünlüğünü parçalamak, nüfusumumu 
muhtelif kısımları arasında kiri ve adavet uyandırmak için bundan uygun.bir vasıta tasavvur olun?; 
imiz. Türk demokrasisi Türk vatanına vatandaşlık rabıtası ile merbut bulunan herkesin, müsavi va
tandaşlık haklarından istifade, eylemesini bir ana prensip olarak kabul eylemiş bulunmaktadır. 

4 ncü fıkrada zikredilen «Millî duygu» tâbirinden maksat vatanseverlik mefhumuna dâhil sa
yılacak bütün fikrî ve hissî unsurların topluluğudur. Başka bir tâbirle vatanseverliği teşkil eden 
sevgi ve düşüncelerin onuhassalası millî duyguyu teşkil eder. Bu itibarla Türkiye'nin toprak, et
nik ve siyasi bütünlüğüne bağlılık, dünya milletleri camiası içinde memleketimize ait haklar mev
zuundaki şuur, insanın mensup bulunduğu vatana karşı birtakım vecibeleri bulunduğunu:. samimi 
surette kaani bulunmak millî duyguyu ifade eder. Verilen izahattan anlaşılacağı veçhile vaandaşm 
kültür derecesi ve yetişme tarzına göre bu duygunun feesatefi şahıstan şahısa değişiktir. Fakat as
li bir cevher olarak 'Türk Milletine dâhil fertlerin pek büyük bir ekseriyetinde bu duygunun mev
cudiyeti hususunda şüphe yoktur. Gayet tabiî olarak kanunun himaye eylediği millî duygu her 
türlü ferdî ve partici ifratlardan uzak olan ve megalomani ve şovenliğe gitmiyen ve fakat sade
ce devletin çalışabilmesi ve müşterek hayatı idame edebilmesi için vatandaşlardan beklemek mec-
»buriyetinde olduğu itimat unsurunu ifade eden bir histir. Bu sebep dolayısiyle meselâ Birleşmiş 
Milletler idealini yaymak; yahut Avrupa. Devleti fkirini yerleştirme gibi maksatlarla müesses ce
miyetler millî duyguyu izaleye veya, zayıflatmaya, 'matuf teşekküller suretinde telâkki edilemezler. 
Zira bu türlü teşekküller Devlet içindeki fertlere müşterek olan millî duyguyu izaleye matuf de
ğildirler. 

Maddenin yedinci fıkrasına yeni bir ağırlatıcı sebep ilâve edilmiş bulunmaktadır. Ağırlatıcı 
sebep iki cihetten mevzuujbahis edilmiştir : Birleşmelerin; mahallen olduğu gibi istihdaf eylediği 
şahıslar itibariyle de fıkrada yazılan kimselere taallûk eylemesi ağırlatıcı sebebin tatbikini icabet -
tirecektir. . ' 

8 nci fıkra halen mer'i bulunan metinde de mevcut bir ağırlatıcı sebebi, küçük bir tadil ile ih
tiva eylemektedir. Fıkranın teklif olunan şeklinde dağılmaları emredilmiş bulunan birleşmelerin ev
velce mensubu olanlar veya bunları teşkil, tanzim, sevk ve idare etmiş bulunan vya bu hususta yol 
gösterenlerin yeniden mezkûr hareketleri icra eylemeleri ağırlaştırıcı sebebin tatbikim ieabettire-
ceği gibi evvelce her hangi bir şekilde alâkalı bulunmadıkları birleşmelerin yeniden tesisi için mez
kûr hareketleri evelce dağılmış olduğunu bildikleri birleşmeler bakımından icra edenler hakkında 
da uygulanmak ica'bedecektir. 

Maddeye ilâvesi teklif olunan 9 ncu fıkra hâkime geniş bir salâhiyet vermiş bulunmaktadır. 
Türlü şekil ve suretlerde ezahür edebilecek ve fiili ika edenlerin maksat ve şahsiyetleri itibariyle 
pek çok tenevvüler gösterilebilecek olan bu suçlarda hakiki bir nedamet duyarak fiillerinin hu
sule getirebileceği kötü tesirleri izaleye matuf olmak üzere fıkrada yazılı hareketleri yapacakları 
•mezkûr cezayı kaldırıcı veya tahfif edici mazeret sebebinden faydalandırılmakta isabet vardır. Hâ
kim fıkrada mevzuubahis salâhiyetini kullanırken hal ve şartları ve hâdisenin hususiyetlerini na
zara alacaktır.' 

Maddenin son fıkrası ile 141 nci maddede işlenen suçların mükerrirleri hakkındaki cezaların 
bir misli artırılarak hükmolunması esası kabul edilmiştir. 

Tatbikat göstermiştir ki, bu maddede işlenen suçları ika eden şahıslar her vesile ile yapılan bü
tün adlî ihtarata rağmen fiillerini tekrar eylemekte bir mahzur görmemektedirler. îşbu müşahe
de m/ükerrii'ler hakkında cezanın altıda bir oi-'betlndo artırılması kâfi bir tedbir teşkil eli.e'dVni 
teyit etmektedir. 

"N-2 nci madde : 141 nci maddenin aldığı yeni sekil dolayısiyle 142 nci maddeni;) de onunla iu'ii. • 
D..izır.olarak değiştirilmesi ieabeUniştir. Bu itibarla 141 nci madde bakımından dermeyan nln.-nriiı 
mevcut sebepler 142 nci madde, hakkında da aynen varittir. 

142 nci maddenin tatbikatında propaganda tabiri de şimdiye katlar bazı tereddütlere sebebi . •.•! 



vermiştir. Propaganda tabiriyle yayılması istenilen •düşüncelerin birden l'azia Cülusların bilgisine ulaş
tırılmasını anlamak lâzımgelir. Bu itibarla propaganda unsurunun 'tahakkuku için umumiyetle nc: 

lasjl"?ı manada - mesela fiilin umumi bir mahalde işlenmesi, veya yayın vasıtalarının kullanılması 
."ilıi - i»ir aleniyete ihtiyaç yoktur. Her ne suretle olursa olsun düşüncelerin birden fazla şahıslara. 
«ıhtırılması halinde propaganda unsurunu tahakkuk eylemiş saymak lâzımdır. 

163 neü madde : 163 ncü maddenin tâdilini mucip olan. sebep de 141 • ve 142 ııci maddelerle tena
zuru temin eylemek olmuştur. -••-

Yukarda i/alı olunan mucip sebepler dolayısiyle, «Temel nizam» tâbirinde temel kelimesi çıkarıl
mıştır. Metinlerin tetkiki halifeliği tesis maksadına müteveccih birleşmeleri tecrim eden hüküm
lerin noksan bulunduğunu ortaya koymuş bu bakımdan metin ikmal edilmiştir. 

Maddeye 141 nci madde' ile mütenazır olarak ve yukarda izah edilen mucip sebeplerle cezayı 
kaldırıcı veyf +ahfif edici mazeret sebepleri ilâve edilmiştir. 

Kanunun 192, 265, 269, 270, 311 ve 312 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, 1881 sayılı 
mülga Matbuat Kanunundan Türk Ceza Kanununa nakledilmesi gereken ve bu düşünce ile yeni 
Basın Kanununa, alınmıyan hükümlerin ilgisi itibariyle yukarıki maddelere ilâvesi maksadına 
matuftur. Bu hükümler mahiyetleri itibariyle esasen Türk Ceza Kanununda ceza müeyyidesi al
tına alınmış bulunan bâzı suçların cezalarını artırıcı sebeplerden ibarettir. Kanun tekniği bakı
mından bunların hususi kanunlarda yer alması doğru olmayıp Ceza Kanununun bünyesine ithal 
edilmeleri zaruridir. 

Ceza Kanununun 192 nci maddesine, yukarda arzolunan maksadı sağlamak üzere, mülga Mat
buat Kanununun şantaj nıatlabım taşıyan 32 nci maddesindeki suç unsurlariyle cezayı artırıcı se
bepler ilâve edilmiştir. Filhakika 192 nci madde, bir kimsenin namusunu ihlâl edecek veya itiba
rını kıracak bir maddeyi matbuat vasıtasiyle ifşa veya isnad etmek tehdidiyle para alan ve sair 
menfaatler sağlıyan veya bu fiillere teşebbüs edenler hakkında ceza müeyyidesini ihtiva ettiği 
halde aynı fiilleri bir kimsenin şöhret veya servetine zarar vermek yahut, muayyen bir hususun 
ifşa ve isnadı dışında şeref ve haysiyetine tecavüz teşkil edecek neşriyatta bulunmak tehdidiyle 
işîiyenler hakkında ceza yoktur. 

Yapılan tadil bu noksanı tamamlamakla beraber para cezasını da 5435 sayılı Kanunun tâbi 
olduğu artış nispetine göre daha müessir bir hale getirmiştir. 

265 nci maddede yapılması teklif olunan tadil, bu maddenin 5435 sayılı Kanunla değiştiril
meden evvelki metninde, mevcut olan ve ordu ve zabıta kuvvetlerine tahsis edilmiş silâhların 
memnuiyetine taallûk eden sarih kaydın maddeye yeniden ilâvesi maksadına müstenittir. Filha
kika 5435 sayılı Kanunun bu maddesinin 1 numaralı bendinde «.... askerî şahıslara veya zabıta 
kuvvetlerine tahsis edilen eski veya yeni sistem her cins veya modelde makinesiz veya ağır veya 
hafif makineli harb tüfekleri...» tâbiri kullanılmış, ve zabıtaca kullanılan tabancalar harb tüfek
leri tâbirinin şümulüne dâhil bulunmamış olduğundan zabıta kuvvetlerine tahsis olunan silâhlar 
tatbikatta gayrim emmi silâhların tâbi bulunduğu muameleye tâbi tutulmaktadır. İçişleri Bakan
lığına emniyet ve asayiş mülâhazasiyle bunların memnu silâhlar arasına ithali lüzumlu görüldü
ğünden madde ona göre değiştirilmiştir. 

26i) ncu maddenin bünyesinde bir değişiklik yapılmış olmayıp sadece 270 nci madde hükmü ol
duğu gibi bu maddeye alınmıştır. Maksat bu fasılda yer alması, mahiyeti itibariyle de müstakil bir 
madde işgal, etmesi gereken diğer bir hükmün bu suretle boşalan 270 nci maddeye konmasını sağla 
maktan ibarettir. 

Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesinde Büyük Millet Meclisini, 266 nci maddesinde vazife 
sırasında Devlet memurlarını.. 268 nci .maddesinde de idari, askerî adlî veya siyasi heyetleri tahkir 
edenler hakkında çeşitli ceza müeyyideleri derpiş edilmiş, bunların vazifeleri dışında ve vazife ile 
ilgili olmıyarak mâruz kaldıkları hakaret ve sövmt- halleri de kanunun 480, 482 ve mütaakıp maddele
rinde hüküm, altına, alınmış bulunmaktadır. Fakat gerek Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu 
üyeleri gerekse Devlet memurları hakkında belli bi'r isim ve madde tâyin ve tasrih edilmeden bun-

( S. Sayısı : 264) 
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lardan;bir.; kısmım- ;veya tamamını üstü- kapalı.itiham-ve isnatlarla ağır tecavüzlere mûııızbulundu
ranların fiilleriGeza -Kanununda i müeyyidesiy. kalmıştır. • Şimdiye kadar bu boşluğu doldurmakta 
olan eski Matbuat-Kanununun 30 ncu maddesinin 2 net fıkrası, Türk Ceza Kanunu ile ilgisi dolayı-
siyle yeni Basîn: Kanununa'alınmıyarak yürürlüluen kalkmış olduğundan bu •hükmün Ceza Kanunu* 
mm bünyesine alınması'Biaksadiyle • 270 nei madde ;düzmıten(ıniştir.; 

311, 312 nci maddeler suçun matbuat' v&sıtasiyle işlenmesi halinde, cezaların artmhnasııjjı ve tahrik 
neticesinde suç işlendiği takdirde, tahrik edenin da asıl suçu iş üyen kimse, gibi ,eezalundınbnasını sağ« 
1 anıak maksadiyle-. değiştirilmiştir.. 

Son zamanlarda>!yurdumuzun muhtelit'--y,erleri*ıde afyon, morfin;!kokain, eroiri've esrar:gibi.uyuş
turucu maddelerin; imal,* sürüimJveistimaHnin üzerinde önemle durnlmrya değerbiri mahiyet ainıayaj-k&S}! 
ladığı görülnlüş »ve bu: hal'inemleketimİKÎn; ve bilhassa. .istanbul'un : Milletlerarası be.vaz zehir •. merkozi 
olduğu hakkında bir kısmı yabancı memleketlerde.bâzı kanaatlerin doğmasına yol açmıştır; 

Günden -güne>•;• artan <-ve • iç bünyemizde,gittikçe .genişliyerek bir içtimai »yara ••• açmak. . istidftdım 
gösteı;en mezkûr maddelerin kaçakçılığına.' önlemekdi ususun da ciddi; ve esaslı tedbirler ahnmasi; lü-> 
zumlu'gönilerek j> Sağlık ve Sosyal Yardım^ İçişleri,. »Dışişleri,. Gümrük eve Tekel,.; Tarım ve Ticaret, 
bakanlıkları• -temsilcilerinin' • de < iştirakiyle • 'Bakanlığımızda ^kurulan bir komisyonda hu >mesele, yabancı; 
dorietleriiî bu husustaki 'mevduatlarımda gözden,geçirilmek.suretiyle,; geniş- ve -esaslı; bir- t e tk ika^ 
tâbi"tutulmuştur*.••-• Yapılan igeniş incelemelei' sonulda Türk Geza Kanununun bu hususa taallûk eden, 
87, 403, 404 ve 406 ııcı maddelerinin bugünkü ihtiyaçlara göre yeniden tertip ve tanzim.edilmesi lâ-
zımgeldiğİ-«Heticesine^ varılarak bu;laaddelerdetgerrkii'değîşiklikler yapılmıştır. 

Mad&ö<87 f^^Uyuştuirucu^n^addelere.5ait^<kaçakçı.lık diiilleiri*! bugün yalnız bir sdevletin «nurları dçindeı 
kalmaktan çıkarak- beynelmilel:ibir^eürüni'•'•mahiyetini'.-aîmak yolunu-tutmuş, ve bu maddelerin-Beyi 
nelmilel kaçakçılık fiillerini »idare > etmek büzere bâzı memleketlerde gizli .teşekküller vücuda getirildi* 
ği dcanlaşllmış.tırn<-

Bu;'ciheti Birleşmiş Milletler^Uyuşturueu Maddeler Komisyonunca, da göz önünde.. tutularak bu 
cürümlerden «dolayı; orabancı;/merxileketrvma.hkemelerindearverüen.hüldimlerin tekerrüre, esas .tutulma^ 
sı ileri sürülmüş ve hazırlanmış olan tek konvansiyon tasarısında da, •< bu '.cürümlerden dolayı -yabaıatik 
mahkemelerden verilen hükümlerin -tekerrüre esas ntutulacağı.:.derpiş ıedilmiştir; . 

Mevzuubahs cürümlerin mahiyet, ağır^ık-ye tesiriSahalaaT-göz' önünde tutularak-bu gibicürÜBÜe-rr 
deıi dolayı yabancı? mahkemelerde.: .verilen hükümlerin memleketimizde /tekerrüre esas tutulması muva
fık »görüldüğünden* 87 'Hci^madde.'founai'göiMîiıtertiplenıniştirır. 

Madde;'403/cTürkî6Jeza»Kanununun yürürlükto^bulunan,403uıcü »maddesinde.uyuşturucu müddet
lerin: ruhsata aykata olarak .İmal., edilmesi. suç Hayıhıtaınışt olduğu^gibiı bu: gibi maddelerin, imal, ithal: 
ve ihracı daha^ğıı^ve-vahini)meticeler*lıusule» getjjdiğij:<}ıalde,-bu:,fiiller wezkûi' maddeleri satan, sa-
tınalaıı veya bulunduranlarla ^ynı /derecede ıcezayn; .•tâbİMtütulmuş/jVe bundan • başka; .bu cürümlerin âş-
lenın^si için. t ^^ vasıtası'.halini* 
sokulması,veya-18'yaşııiijbitirmeyen:v-lçüçükloıift!'..,«eza.;«hliyetinijıh'ai&.'.bulıınmıyaıa:'kimselerin bıi'suçla-
rın işleum esinde kullanılması halleri de ııazarauali))inamıştu\ t Bu/lifcibıarla yeniden tanzim • edileni 1403 
ncü maddede mezkûr maddelerin ruhsata aykırı olarak imal,.•tthai>veya.4braç 'edilmesi de suç sayılarak 
ceza. -müeyyidesi v al tma,- alınmış^ve buri-maddelere *ait- kaçakçılığın önüne geçilebilmesi i için evvelemir
de mahiyellerİMİtib^^ bu;gibi maddelerin imal, ithal, veya ihraoı-
nnr^ önünet,geçilmesi Jİiüzumlu: görülerek-bu fiiller i daha müessir cezalarla menedilmiştir. 

Bundan başka, bu cürümlerden dolayı hükmedilen sürgün cezalarını daha tesirli bir hale getirmek 
veı.)iahkii^löiL,ini:sRÜrgÜH'fxıe,zasının:infazı sırasında -kontrol ve mıırakabesiz kalmamalarmı sağlamak 
maksadiyM' 'kendileısnİKi ayni zamandfLfiemniyeti umumiye nezareti altında.' ^bulundurulmaları. da na
zara* aİMmış; diğfâi^4araitaa\S:ürgün^c.eza'Sinm,-' bu zehirlerin i p t i d a i . maddelerinin istihsal • edildiği 
mnıtakaia,L\"hamcindekiiyerlerde^çektirilmesi en,mâkul ve yerinde bir tedbir olacağı düşünüldüğünden 
buKu;zani!H,\nstih^al?:miı^takaia.rırdışındaki» .ilcei merkezlerinden birinde çektirilmesi esası da kabul ; edil-
mistiriv-

( Sv-Sayası^264) 
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Bjy^#rdan başka, bu suçları işlemek için teşekkül vücuda getirmek, bu teşekkülleri idare etmek veya 

^.teşekküllere dâhil olmak fiilleri ceza müeyyidesi altına alındığı gibi teşekkül vücuda getirenlerle 
idare .edenler veya böyle teşekküle dâhil, olanlar tarafından cürmün işlenmesi hali de cezayı ağırlatıoı-
sebep, .olarak kabul edünpştjr. 

^ u ^ a ^ a <ü& ig^ret,. edildiği üzere bu fiillerin meslek, sanat veya maişet vasıtası haline getirilmesi 
yeyja,. ̂ raları^cla, bjr anlaşma ye irtibat olmaksızın iki veya, daha fazla kimseler tarafından bir
likte işlenmesi halleri de cezayı artırıcı' sebeplerden sayılmış ve 18 yaşını bitirmiyen küçüklerle 
ceza ehliyetini h,aiz olnııyanla.rı bu cürümleri işlemekte, kullananların asıl fail gibi ceza görecek
leri de maddenin son fıkrasında açıklanmıştır. 

Bu.. çür4jmler,e ait ceza müeyyideleri de bugünkü ihtiyaçlar göz önünde tutularak daha müessir 
bir* hale getirilmiştir, 

Ma,44e 40̂ L : 4:0,3. n&ü m.addede yer almış bulunan «mahsus bir yer tedariki veya başka^ bir su
retle îmlkı çelbederel^ u y u ş ^ r u ç u maddelerin kullanılmasını teşvik etmek» fiili, ilgisinden do
lay v 404. nçıi maddeye, alınmış ye bu gi.pi maddelerin 18 yaşından aşağı küçüklere veya görünür 
şekilde a,klen malûl olanlara veya, müptelâlarına, verilmesi hallerinde 403 ncü maddedeki cezala
rın altıda bir. miktarda- , artırılarak hükmolunacağı maddede- açıklanmıştır. Bunlardan başka 
403. ncü, nui4de.de yapman değişiklikle mütenazır olarak bu maddede de sürgün cezasının, istihsal 
mıntakaları dışındaki; ilce- merls:ez]lerin.de^ l ir inde infaz edilmesi ve mahkûmların sürgün ceza
sının infazı, n^ddetin/îe' tımumv emniyet nezareti altında buinndurulmaları kabul edilmiş ve mad
dede yaz\İJ ceza- ııojjeyyideleri de bu, hustustaki ihtiyaçlara; uygun olarak artırılmıştır. 

Bu maddede yapılan en mühim değişikliklerden birisi de gerek bu madde ve gerek 403 ncü 
Haddedeki cürümlerden, bir^nç iştirak etmiş plan kimselerin, resmî makamlar tarafından haber 
aluuııa,dan evvel ^eyfiy^ti. ye cürüm ortajklarmı ve uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal 
edildiği yerleri Pjer-ciine ^jaber vererek bunların yakalanmalarını ve, elde edilmelerini kolaylaş-
tırdıklaı*1 t^c l i rde cezadan muaj tutulmaları ve bu cürümlerin haber alındıktan sonra meydana 
çıkarılmasına ve .şeriklerinin yakalanmasına hizmet edebilerin ise cezaları yarı nispetinde indiri
lebileceği veya. yaptığı yardımın derecesine göre büsbütün kaldırılabileceği, hususudur. Bu cü
rümlerin, v-e bilhassa teşekkül halinde, işlenen bu gün cürümlerin meydana çıkarılarak faillerinin 
yakalanmalarını ye cezasız kalmamalarını sağlamakta faydası olacağı mülâhaza edildiğinden 
1918. sayılı , o n u n d a olduğu gibi 404; ncü maddeye de böyle bir hükmün konulması• ııygun görül
müştür. 

Madde 406 : Mevznubahis cürümlerin nakil vasıtalar.ınııı içinde veya umumi yerlerin sahip 
yc müstahdemleri veya memuriyet yazife ye nüfuzunun suiistimali suretiyle, memurlar tarafından 
daha kolaylıkla, işlenebileceği nazarı itibare alınaı;ak bu hallerde ceza bir misli artırılmakla be
raber bıı cezalar^ muadil b'ıv- müddetle memürivetten mahrumiyet veya, meslek ve sanatın icra
sından memmıiyet cezalarının tatbiki da muvafık görülerek 406 ncı maddenin 2 numaralı bendi 
bu esasa ;göre tanzim edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 480, 482 ve 486 ncı maddelerinde yapılması düşünülen değişiklikler 
bu maddenin eksiklerini tauıamlıyarak • ihtiva ettikleri hükümler arasında ahenk ve tenazuru 
sağlamak, ceza müeyyidelerini, işlenen, fiillerin ağırlık derecelerine göre âdil. bir nispet dairesin
de yeniden düzenliyerek daha müessir bir hale getirmek, mülga Matbuat Kanunundan Türk Ceza 
Kanununun bünyesine nakledilmesi gereken ve bu sebeple yeni Basın Kanununa alınmamış olan 
hükümlere yeniden vücut vermek ve nihayet müdafaa hakkını Ceza, Hukuku prensiplerine göre 
tam ve kâmil şekild.e tesis ve bu hakkın suiistimalini önleyici tedbirleri de birlikte derpiş etmek 
suretiyle, vatandaş şeref ve haysiyetini teminat altına, almak^hedefini gütmektedir. 

480 nc.i maddenin birinci fıkrasında yazılı suç unsurları aynen midi af aza edilmiş ancak ha
pis cezasının yukarı haddini ay olarak ifadelendirmekten cezaların hesabında husule gelen güç
lükler ve 5.43.5 sayılı Kanunla para cezalarının tâbi olduğu artış nispeti nazara alınarak cezaî mü
eyyide bu esa,sla^a göre değiştirilmiştir. 2 ve 3 ncü fıkralar maddeye ilâve olunan yeni îvü-

( Ş. Sayış* : 264 ) 
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kümlerdir. Bu fıkralar 482 nci madde hükümleriyle ahenk ve tenazuru .sağlamak maksadiyle mad
deye eklenmiştir. Maddenin son fıklasmdaki değişiklik para cezasının, 5435 sayılı Kanuna tâbi ol
duğu artış nispetine göre yükseltilmiş o'masmdan ibarettir. 

482 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları, ihtiva ettikleri kanuni unsurlar bakımından deği
şikliğe tâbi tutulmuş olmamakla beraber.para cezaları yukarda izah olunan sebeple artırılmış ve 
işlenen fiillerle cezalar arasında âdil bir nispet gözetilerek hapis cezalarının aşağı hadleri bir 
miktar yükseltilmiştir. 

486 neı madde hükmü birçok bakımlardan genişletilerek vatandaşın müdafaa hakkı daha esaslı 
bir surette teminat altına alınmıştır. 

Yürürlükte olan maddede, bir dâva esnasında yalnız iki taraf veya vekillerince mahkemeye ve
rilen evrak ve bunlarca mahkemede irat olunan müdafaatların muhtevi olduğu tahkiri mutazam-
mın lâfızlardan dolayı takibat yapılamıyacağı yazılıdır. Bu hükmün kanuni mümessiler tarafından 
verilen evraka ve söylenen müdafaalara şümulü olmadığı gibi mahkeme dışındaki kaza mercileri
ne verilen ve' oralarda söylenen müdafaaları da içine almadığı ve müdafaa gibi mukaddes bir hak
kın tam ve kâmil olarak teminat altında bulundurulması gayesini sağlamadığı nazara alınarak 
maddenin birinci fıkrası hükmü bu maksadı temin edecek surette genişletilmiş bulunmaktadır. 

2 ve 3 ncü fıkralar kanunun tanıdığı iddia ve müdafaa hakkının suiistimaline karşı lüzumlu 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Dâva ile ilgili olarak yazılması ve söylenmesi lâzım ve zaruri olmayıp 
sırf iddia ve müdafaa hakkına dayanılarak başkasının, namus, şeref ve haysiyetine tecavüz gayesi 
takip edildiği takdirde bu gibilerin birinci fıkra ile sağlanan teminattan faydalanmalarına imkân 
verilmemiştir. . • 

Maddenin son fıkrasında, hakareti mutazammın evrak ve tutanakların tecavüze uğrıyanlarm ta
lebiyle kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması hususunda mahkemeye tanınan yetki muhafaza 
edilmiş ancak iddia ve müdafaa hakkını tecavüz edenlerin fiilleri suç teşkil edeceği cihetle delil
lerin imhası gibi bir mahzura meydan vermemek üzere 'bu kabil hallerde hakareti mutazammın 
evrak ve tutanakların. ortadan kaldırılması esası kahul edilmemiştir. 

Hırsızlık suçlarının çoğalması vatandaşları ağır zararlara mâruz bırakan bu kabîl suç failleri
nin cezanın artırılması hususunda vukubulan talep ve müracaatların tevalisi ve 27 . I I I . 1950 ta
rihinde yürürlüğe giren hayvan hırsızlığının men 'i hakkındaki kanunla cezalar mühim miktarlarda 
artırılarak hayvan hırsızlığiyle diğer hırsızlık suçlarının cezaları arasında bu yüzden nispetsizlikler 
husule. gelmiş olması, 491, 492 ye 493 ncü maddelerin yeniden gözden geçirilmesini ve ceza müey
yidelerinin daha ahenkli ve müessir bir hale konması lüzumlu kılınmıştır. 

491 nci madde 2275 sayılı Kanunla değiştirilmeden evvel bu maddenin ilk fıkrası 3 aydan 3 
seneye ikinci fıkrası da altı aydan 4 seneye kadar hapis cezasını muhtevi bulunma/kta idi. Yürür
lükte, olan madde metninde birinci fıkradaki hapis cezasının yukarı haddi bir ikinci fıkradaki 
cezanın yukarı haddi de iki seneye indirilmiştir. Bu indirmeden sonra hırsızlık suçlarının çoğal
ması ve şikâyetlerin bugünkü mertebeye yarması müeyyidelerin gayrikâfi olduğunu ve tosirsizliği-
ni meydana koyduğundan ceza'ar müessir olacak hadlere yükseltilmiştir. 

492 neı maddedeki ceza müeyyidesi de aynı sebeplerle artırılmış ve. bir seneden üç seneye ka
dar mevzu olan. hapis müeyyidesi iki seneden beş seneye yükseltilmiştir. . 

493 ncü maddeye gelince: son tadilden evvel bu madde 3 seneden altı seneye kadar ağır hapis 
oezasım muhtevi bulunmakta ve maddede- ayrı ayrı gösterilen hallerden iki ve daha fazlası bir
likte işlendiği veya suç ikiden fazla kimse'er tarafından ika edildiği takdirde ağır hapis cezası 
beş seneden ori seneye kadar çıkmakta idi. Cezanın ağır hapis olarak vaz 'edilmiş olması ve yük
sekliği sebebiyle bu maddenin şümulüne giren dâvalar ağır ceza mahkemelerinde görülüyordu. 

Bu kabîl dâvaları Asliye Ceza mahkemelerine naklederek ağır ceza mahkemelerinin yüklerini 
hafifletmek gayesiyle yürürlükte olan madde metninde ağır hapis cezası yerine hapis cezası ikame 
edilmiş ve bu cezanın yukarı haddi de beş sene olarak tâyin olunmuştur. Bu suretle müeyyide 
hem cezanın cinsi, bakımından hem de miktar bakımından ehemmiyetli derecede* hafiflemiş, azal
mış ve zamanca büsbütün tesirsiz ve kifayetsiz bir balo gelmiştir. 

( S. Sayısı : 264) ' 
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Maddedo yapılan değişiklik, müeyyideyi eski seviyesine çıkararak daha tesirli bir hale koy

mak gayesine matuftur. ''••'•'•''•':.••'" 
Bunlardan başka 491 nci maddenin 5 nci bendinde yer almış bulunan yankesicilik suretiyle 

işlenen hırsızlık suçlan mahiyetleri ve husule getirdiği neticeler itibariyle ağır görülerek bu bent 
493 ncü maddeye nakledilmiş ve bu suretle daha ağır müeyyide altına alınmıştır. 

Buna mukabil 493 ncü maddenin 5 nci bendinde yer alan meskûn mahallerden hayvan hır
sızlığı suçu bu suça mürettep cezanın hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki Kanunla 3 misline iblâğ 
edilerek yükseltilmiş olduğu da'nazaı-a alınarak 492 nci maddeye alınması ve bu suretle fiillerle 
cezaları arasında âdil bir nispet tesisi uygun görülmüştür. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 53 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklif i (2/37) 

GEREKÇE 

Marks ve Engels'in 1848 yılında yazdıkları Atanifest ile ortaya atılan ve Kapital adındaki 
kitabın neşri ile de fırtınalar koparan ve bugüne kaclai' Marksizm (İlmî sosyalizm) diye anı"an 
doktrinin tesiri altında ve 1917 Ekim ayı Kızıl ihtilâli -ile başlayıp tatbik imkânlarını Çarlık 
Rusyasında bulunan Kızıl Sovyet İdaresinin, kendi hudutları içinde kalmıyarak dünya üzerin
de bıraktığı iz ve yarattığı tesirleri diğer devletlerin sınırları içine de sızarak milletlerin içti
mai vo iktisadi bünyesinin müsaadesi nispetinde buralarda da az veya çok tesir ve nüfuzunu be
lirtmiş ve başlangıçta bir propaganda vasıtası olarak kullanılan bu konu nihayet her memleket
te açık veya gizli şekilde bir komünist partisi .faaliyeti olarak kendini göstermiştir. 

Bundan masun kalamıyan memleketimiz de, aynı propaganda ve parti teşekkülü içine girmiş 
vo vatandaşlarımız bu doktrinin zehirli faaliyetinin kucağına düşmüşlerdir. 

tik yıllarında hemen iptidai ve mevzii şekilde kendisini gösteren bu faaliyetlerin bilâhara eli
ne geçirebildiği her fırsat ve imkânlardan fayda lamp sahalarını oldukça genişlettikleri fakat 
Hükümetin aldığı önleyici tedbirler karşısında ııuıvaffakiyetsizliklere rağmen bu önleyici tedbir
lerden kendilerini kurtarabilmek amacı ile de laktiklerin, esasen gizli olan çalışma ve teşkilât
lanma işlerini, Hükümeti ve zabıtayı, milleti ve kaza organlarını aldatacak, yanlış yollara ve ka-
naatlero sevkedecek şekilde değiştirdikleri görülmüştü/. 

Her zaman uyanık bulunan Hükümet bu tak' ik ve çalışma metotlarını dahi anlamış okluğun
dan gerekli tedbirleri almakta gecikmemiş, lüzumlu idari ve kanuni-yollarla memleket içindeki 
faaliyetlerini meydana, çıkararak bir kısım faille vini adaletin pençesine vermiş ve suçlular muhtelif 
sürelerle cezalandırılmış oldukları halde yine bu 'uiuzır ve çok tehlikeli komünizm propaganda 
ve faaliyetlerinin hususiyle gizli komünist partisi halinde teşkilâtlanmalarının önüne geçilememiş 
ve aksine olarak senelerden beri mevzuatımız karşısında kanun dışı bırakılmış olan ve zaman 
zaman cezai müeyideleri değiştirilen bu faaliyeti ! son seneler içinde (ve hele Stalingrat zaferin
den sonra) hızını ve cesaretini artırarak işe koy kluğu yapılan-yakalamalar ve verilen mahkeme 
kararları ile sabit olmuştur. 

Almanya'nın tamamiyle mağlûp edilmesini mü takıp, zafer neşesi ile sarhoş olan komünistler, ar
tık tek arzu ve amaçları olan (Dünyayı komün is i 'eştirmek ve Moskova'ya bağlamak) zamanının 
geldiğini anlamışlar ve her memlekette gizli vey.: :ıcık şekilde teşekkül etmiş bulunan komünist 
partilerini bu amaca yöneltmek için her sahada .': :ami faaliyet göstermeye mecbur tutulmuşlardır. 

Bizde de 1919 yılından beri teşekkül eden ve :.>' maddelik (Komünist partisi faaliyet programı 
ile) faaliyete geçen (Türkiye Komünist Partisi) komüntern'den ve profintern'den aldığı emir ve 
direktifler üzerine faaliyetini artırmış çalışma s kil ve sahalarım gizli, aldatıcı, zehirleyici güzel 
metotlarla devam etmiştir. 

' ( S. Sayısı : 264 ) 
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İ94G yılında demokrasi hareketim ilerletmek gayesi ile cemiyetler, -matbuat ve ceza katran

larında yapılan bâzı değişiklikler ve bunları takiben başlıyan milletvekili seçimi Türkiye Komüriis't 
Partisinin ümidini artırmış ve 25 seneden beri'gizli bir şekilde çalışan 'bu partiye başka adlar 
altında ve açık olarak teşekkül etmek cesaretini vermiştir. Nitekirn (Türkiye "Sosyalist Emekçi ve 
Köylü Partisi) adı ile 191 9 ela kurulmuş olan par tiyi yeniden canlandıranlar ve ayrıca- (Türkiye 
Sosyalist. Partisi) adı ile kurulan diğer bir parti komünizm esasları üzerinde Çalışmaya başlamış
lardır. Fakat, bütün maksatlarının ne olduğunu ve ne olabileceğini göz öiıünde bulunduran h ü 
kümet bu partilerin de gizli, hileli ve "aldatıcı faaliyetini kı^a bir süre içinde 'oğre'lirniş budtınduğım-
dan bilinen kaımni tedbirlerle bir kısım -TaWe"ririî adale:t p'e'hçesirıe vermek ve 5pa¥tâleri-kanat
mak suretiyle bu tehlikeyi önlemek istemiştir. 

Bundan başka demokrasi usullerinden o1 an (Düşünme, yazma, teşkilâtlanma ve vicdan hürriyet
lerinin) tam tatbikini arzulıyan ve bu sahada ileri hamleler yapan hükümetin bu faaliyetini istis
mara cüret eden 'memleketimizdeki komünistler, değişmiş olan matbuat ve cemiyetler kanunla
rından istifadeye kalkışmışlar ve kurulmuş bulunan sendikaları, ••cemiyetleri, siyasi partileri için
den baltalamak ve bunlara nüfuz ederek kendi muzır fikirlerini yaymak ve temiz vatandaşları al
datarak aralarına almak ve bu yeni değişiklikler ve ileri hamlelerden de faydalanıp amaçlarına 
ulaşmak yolunu tutmuşlardır. 

-Komünistlerin-.bu. .faaliyet şekillerini kısaca olsun izah etmek faydalı ğödilmüş'tür. Bilindiği 
üzeı\e komünizmin ldare.organiarı. esas'itibariyle (Komünteriı) ve (Profintern) diye iki büyük Si
yasi ve iktisadi teşkilât üzerine kurulmuş bülunmaktadir. Bütün dünyadaki komünist partileririin 
birliğinden doğan büyük bir beynelmilel komünist inkLap teşkilâtı olan ve a'sılisnıi üçüncü koriıii-
m;M; enternasyonali olup kısaltılarak (Komünfern) denilen ve yine bütün dünya'daki i İnkılâpçı'amel e 
birliklerinin, meslektaş ittifaklarının beynelmilel birliği olup asıl 'aclı (Kırmızı meslektaş., birlikle
ri enternasyonali) ve kısacası (Profintern) denilen bu iki teşekkülün merkezi Moskova 'da oldu
ğundan )\ev memleketteki bu neviden teşekkülleri dahi Moskova idare etmektedir. 

Komünterıı -bu gaye için daha ziyade siyasi sahada ve komünist partileri işleriyle, Profintern 
ise iktisadi sahada ve meslektaş birlikleri (Sendikalar) ile beraber çalışıyorlarsa da aralarında 
sıkı. münasebet ve irtibat bulunmaktadır. • 

Dünya komünist teşkilâtı gibi memleketimizdeki gizli'komünist "partisi de bu iki ana temel'üze
rine kurulmuş ve diğer teşkilât kollarını ona göre tanzim ederek faaliyetini hızlandırmıştır. 

1919 yılında Mustafa Suphi, ve arkadaşlarının Baku'da 1920 de "Baytar Salih İT'acıoğîu ye arka
daşlarının Ankara'da ve 1919 da Doktor Şefik Hüsnü ve a'rka'daşlârihın is tanbul 'da kurdukları 
(Türkiye Komünist, Türkiye Halk İştirakiyim - Türkiye "Sosyalist işçi ve Köylü) parti i erinin faa
liyetleri hep bu esaslar üzerine kurulmuştur. 25 seneden beri 'memleketimizde görülen işçi hareket
leri de Profintern sendikalistleri tahrikatının tesiri altında kaımişlardır*. Kömüiitern de Türkiye 
Komünist Partisini temsil eden murahhasların bulunduğu bilindiği gibi, Türkiye amele birlikleri
nin Profintern'de âzalarının bulunduğu da kendi vesikaları ile açıklanmıştır. 

Türkiye Komünist Partisi 25. yıl önce açık çalışma şeklinden "gizli çalışma şekline intikal edince 
bütün faaliyetini ve çalışma usulleri ile yayın vasıtalarını bu gizlilik prensibine uydurduktan başka." 
kanun dışı bırakılan partilerinin kollarını maske!.1' adlar altında çalışmalarına've'bu suretle zabıta! 
kuvvetlerini şaşırtmaya halkı ve hele gençliği hileli ve' aldatıcı "yollarla zehirlemeye ve kandırmaya 
önem vermiştir. Nitekim son yıllarda memleket içinde başlıyan demokrasi 'hareketlerini de istismar 
ederek (İleri gençler, ileri demokrat, ileri demokrasi, 'Atatürk 'çü,; Anayasa ılın tam' tatbiki, Ant i - fa
şist, vurguncularla mücadele, günün meselleri., gibi) adlar ve fikirler arkasında yine ortaya çıkmış 
lardır. Bütün maksatlarının memleket içinde lmznrsüzlük'yaı'atmak, millî birliği bozmak, halkı Devlet 
idare ve otoritesine karşı koyabilecek şekilde kini eştirmek ve hazırlamak ve bu işi bir ihtilale kadar 
götürüp iktidarı ele almak için bekledikleri fırsat ve imkânları temin etmek olduğu, eskiden, beri ya-
ymladıkları gizli broşürlerden ve yaptıkları propagandalardan başka, son defa partilerin kapatılması 
ile ele geçen yazılı vesikalardan anlaşılmıştır. 

( S . Sayış: : 204 ) 
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Komüntern 'nin lâğvedilmiş olmafsîiîm'ilânı ve komünforni'adnıın ortaya atılmış/ bulunması yukar

da izah olunan çalışma esasları ile, kaynak ve organları asla degiştirmentişthV Çünkü-gayeye varmak 
için her türlü hile ve vasıtaya müracaat etmek komünistlerin kabul ve taktik ettikleridir-metottur. 

Komünistlerin bunlardan başka dünya çapında olduğu kadar memleketimiz için çok tehlikeli olan 
ve bütün demokrat ve hür devletler tarafından vesikalarla fesbit olunarak yayınlanan faaliyetleri de 
şurilâYâır: 

— Millî birliği yikmâk; 
— Millî istiklâl ve hâkimiyeti kaldumak; 
Vritem bütünlüğünü parçalamak; 
'Bu'üç kutsi'Umdeyi<ortadan 'kaldırmak için tuttukları yollarda yine-sırasiyle: 
•"*- ̂ lillî 'nîeriföatter^ -aykırı hareket-etmek; 
— Yabancı bir devlet 'hesabına -casusluk -yap mâk; . 

' ^ - Yrfbahöı bir devlet 'hesabına sabotaj yapma k; 
— Yabancı bir devlet hesabına beşinei -kol ü mak. 
Faaliyetleridir ki, hukuki Vasıfları itibariyle bunlar (Millî birliğe, millî ^müdaVfeaya ve vatana 

hiya^ıet}'suçlarıdır. .*!"» 
î lükümetm 25 yıldan beri aldığı tedbirlere ve ceza kanunlarına '-konulan cezai •müeyyidelere 

rağmen komünistlik 'faaliyetinin, teşekküllerinin ve çalışma metotlarının önüne geçilmesine mr;-
va'ffak'i>lun anladığı ve aksine olarak yukarda belirtilen 'sebeplerden dolayı, bu faaliyet ve teş
kilâtlanmalarına hız verdikleri, birçok gizli veya kısmen açık matbualar ve broşürler dağıtarak 
yayınlarda 'bulundukları, 'birçok vatandaşları zehirledikleri ve bu "işleri sistemli metotlara bağla
mış bulundukları artık sabit olmuş hakiki olaylardır. 

Marazi ve içtimai :hastâliklarla, bunların azlığı veyahut <çokluğu veya çeşitliği karşısında 
nasıl yeni yeni sıhhi, idari ve kanuni'tedbirlere acele başvurmak ieabecliyorsa, komünizm hasta
lığı 'Ve yeiıi idari, kanuni şiddetli ve önemli tedbirlere 'başvurmak zamanı gelmiş bulunmakta
dır ki,-bunlar aşağıda suniyle-gösterilmiştir: 

Kanuni-tedbirler : 
Bugün mevcut mevzuatımızdan Cemiyetler K ı n ununun -9 ncu maddesi ile'-komünist partisi -ka

rnin -elişi lbırakıldığıdan Ve3Vlatbuat-Kanununun 40 mcı «addesi komünistlik -ve anarşistlik hak
kında neşriyatta «"bulımulamıyacâğındanbahsettikJeri gibi Türk•' Geza Kanununun 141 -ve 142 \&ii 
maddeleri böyle bir parti (Cemiyet) kuranlar, bu.raya girenler ve bu konu'üzerinde propaganda 
yapanlar haklarında verilecek cezaları da tedvin etmiştir. . . . . . . . r 

Frikat 'bütün bu >menınuiyetlere ve bugüne kadar tatbik olunan cezalara rağmen, komünistle
rin nedamet'göstermedikleri ve cezadan beklenen nedamet prensibinin elde edilemediği inancı
na varılmıştır. Her yakalamada eski ve sabıkalı komünistlerin tekrar ortaya çıkması ve müta-
addit defalar cezalandırılmış olanların hükümlülük süresini çektikten ve serbest bırakıldıktan 
sonra evvelkinden daha fazla faaliyete geçtiklerinin görülmesi, bu inancı teyit etmektedir. 

Bundan başka, evvelce temiz kalmış, vatan ve millet sevgisi taşımış ve bunlara bağlılığı sabit 
olmuş bir kısım vatandaşları da zehirliyerek arkalarından sürükledikleri onların da kızıl dam-
gasiyle damgalanmalarına ve mahkûm edilmelerine sebep oldukları anlaşılmıştır ki, bunlar 
üzerinde de durmak en önemli bir konu haline gelmiştir. 

işte bütün bu zaruri sebeplerden dolayı, bugünkü cezai unsur ve müeyyideleri hemen değiş
tirmek lüzumu hâsıl olmuştur. Tanzim olunan kanun maddelerinde, komünistlerin faaliyetleri 
içinde bulunan (Vatana, millete, istiklâle hiyanet ve sadakatsizlik) fiillerinden aşağıdaki husus
lar göz önünde bulundurulmuştur : 

— Komünist partilerinin açıkça bilinen yabancı bir merkeze bağlı oldukları; 
— Teşkilât ve faaliyetleri içine (Halk tabakaları, Devlet teşkilât kadroları, gençlik, okullar, 

sendiyalar, işçiler ve işçi toplulukları ve ordunun) alınmış ve buralara sızmış olmaları; 
— Bütün cemiyetler, siyasi partiler, kültür kurulları, matbualar içine sızmak istemeleri ve 

hattâ sızmış bulunmaları; 

• ( S . Sayısı :*264) 
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— Kendi partilerinin faaliyet programındaki açık maddeler; 
— Millî menfaatlere aykırı hareket; 
— Casusluk; 
-^ Sabotaj; * 
— Beşinci kol; 

- — Sağ, mutedil ve müfrit sol ve irtica gibi hareketleri körükliyerek memleket içinde gayri-
niemnunluğu çoğaltmak, anarşi yaratmak, ihtilâle götürmek ve bunların arkasından da iktidarı 
ele geçirmek gibi amaçların bulunması. 

Türk Ceza Kanununun 125 nci maddesi (Devlet topraklarının bütünlüğünü tamamen veya kıs
men yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koymak, devletin istiklâlini tenkis ve birliğini boz
mak ve nihayet hâkimiyeti altında bulunan bir kısım topraklarını Devlet idaresinden ayırmak 
fiilinden) bahsetmektedir. Böyle bir fiili işliyen failin cezası da ölümdür. • 

Komünizm umdelerinden en önemlisi, yabancı bir devlet hesabına çalışmak vatan ve milleti 
onun emir ve idaresi altına koymaktır. Nitekim bunun canlı misalleri artık meydandadır ve 
tamamiyle anlaşılmıştır. 

Türkiye Komünist Partisi faaliyet programının 11 ve 55 nci maddeleri (Millî azlıklardan1 küt
leler halinde yaşıyanlara devletten ayrılmak hakkını) tanımakta ve (Kürtlerin, Lâzların birer 
Kürdistan ve Lâziztan adı ile) vatan bütünlüğünü .parçalamalarına müsaade etmektedir. 

Partilerine dağıttıkları gizli broşürlerde de bunları açıklamışlar ve hattâ gizlice milletvekili 
adaylarını bile göstermişlerdir. 

Casusluk fiili, hazarda 15 seneden başlıyan ağır hapis ve fevkalâde hallerde seferberlikte ölüm 
cezası ile cezalandırılmıştır. 

Sabotaj fiilleri, Askerî Ceza Kanununun 59 ncu maddesine göre 8 yıl ağır hapisten ölüm ceza
sına- kadar cezalandırılmaktadır. 

Bu durum karşısında artık komünistler, anarşistler ve nehilistler için bugün tatbik edilmekte 
bulunan Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerindeki unsurları ve cezaları - cezadaki 
içtimai fayda, adalet ve suçla ceza arasında bulunması lâzım gelen muvazene esaslarına - uygun 
görmeye mantıki, ilmî ve hukuki imkân kalmamıştır. 

İşte bu gerekçeye uyularak ve komünizm içindeL esasen mündemiç bulunan unsurlarla Türk 
Ceza Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak 141 nci maddesinin değiştirilmesi için ilişik 
kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. . . 7 . XI . 1950 
Tekirdağ Milletvekili 

, Şevket Mocan 

( S . Sayısı : 264) 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ gBVKET HO
CAN VE 53 ARKADAŞININ T E K L t F l 

T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katma 

Tadili için gerekçesi ilişik, Türk Oeza Ka
nununun 141 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ediyoruz : 

I - Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde — 341. 
1. Millî irade ve hâkimiyet, vatan bütün

lüğünü, istiklâlini ret veya: parçalamak, yabancı 
Devlet nüfuzu, idaresi altına koymak için, zor 
ve şiddet kullanmak veyahut kullanmamak su
retiyle memleket içinde komünizm ile içtimai bir 
zümremin değerleri üzerinde tahakkümünü te
sis etmek, içtimai bir zümre veya sınıfı ortadan 
kaldırmak, memleket içinde teşekkül etmiş, ik
tisadi, içtimai, hukuki, siyasi nizamları yok 
etmek için açık, gizli veya başka adlarla siya
si parti, edebî, ilmî hukuki, iktisadi, meslekî 
ad1 ar altında cemiyet kuranlar, tanzim eden
ler, sevk ve idare' edenler, veya bu gibi parti ve 
cemiyetlerin merkez, il, ilce, bucak teşkilâtın 
diğer kollarında -başkanlık, idare heyetleri üye
liklerini kabul edenler, takviyeci, irtibatçı gibi 
görev görenler, hücre, grup teşkil edip idare 
edenler ölüm cezası ile cezalandırılır. 

2. Birinci fıkrada yazılı fiilleri sendikalar, 
işçi teşekkülleri, işçi çalışma yerleri, Devlet da
ireleriyle Devlete bağlı, Devletin kontrolü altın
da bulunan daire*, iktisadi teşekküller, okullar 
ve ordu içinde igliyenler de ölüm cezası ile ceza
landırılır. 

3. Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı fiillere 
teşebbüs edenler müebbet ağır hapis veya 15 se
neden aşaağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

4. Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı, ko
münist parti ve bu fikri benhnsiyen teşekkülle
re, cemiyetlere, hücrelere, gruplara girenler, 
başkalarının girmelerine yardım edenler, vasıta 
olanlar 15 seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

5. Yukardaki fıkralarda yazılı fiillere iş
tiraki olmaksızın ve fiili daha ağır bir cürüm 
teşkil etmeksizin, bu fiillerin işlendiğine, işlen
mesine teşebbüs edildiğine, işlenmek istenildiği

ne dair bilgisi olduğu halde kasten veya himaye 
amacı ile yetkili idari, kanuni katlara haber 
vermiyenler, bu gibileri bilerek evlerinde vey â 
çalıştığı yerlerde gizliyenler veya Devlet daire 
veya müesseselerinde, iktisadi teşekküller için
de çalışmalarına, faaliyetlerinin devamına mü
samaha gösterenler 5 seneye kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

G. • Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
ralarda yazılı fiiller hakkında propaganda y&-
panlara ölüm cezası verilir. 

Bu fiilleri Övenlere, iyi gördüğünü söyliyen
lere 10 seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası verilir. 

Eğer bu propaganda, övmek've iyi gördüğü
nü söylemek, fiilleri açık veya gizli maksadı 
anlatacak şekilde örtülenmiş olarak siyasi veya 
edebî veya meslekî Veya iktisadi veya mizahi 
yazilmış telif, tercüme, iktibas edilmiş matbua
lar, açık veya örtülü resimler vasıtasiyle yapı
lırsa eseri veya yazıyı yazanlar, resmi yapan
lar, tercüme, iktibas edenler, ölüm cezası ile ce
zalandırılır. 

Mesul müdürlere 5 seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir. 

Memleket dışında hazırlanmış bu gibi mat
bualar, yazılar, resimleri memleket içine getir
mek, getirmeye vasıta olmak suretiyle propa
gandaya yârdım edenler 15 seneden ve istemi-
yerek adresine geldiği halde bunları bilerek 
yaymaya vasıta olanlar 5 seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca bu gibi matbualarla resimlerin top
lattırılmasına, basıldığı yerin beş sene süre ile 
kapatılmasına hükmolunur. 

Bu fıkra hükmüne aykırı olarak tekrar suç 
işliyenlerin cezaları ile kapatma süresi yarıdan 
aşağı olmamak üzere artırılarak hükmolunur. 

7. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fık
ralarda yazılı fiilleri işliyenler sivil memur, 
askerî şahıslar, Devlet idaresi ve kontrolü al
tında bulunan daire, müessese, iktisadi teşek
küllerde çalışan maaşlı, ücretli memur veya 
müstahdem ise verilecek ceza yarıdan aşağı ol
mamak üzere artırılarak hükmolunur. 

( S. Sayısı : 264 ) 
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II - Bu kanun yayımı. ta;rilw&d£. y&rÜEİüğer î'şınİF Bolu 

girer. 'M. AJdetmr- Z. Danışman 
III - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Ku- Bolu Ordu 

ruhi yürütür. 
Tekirdağ 
§. Mo&kVi 
Tekirdağ, 

%ıza okunamadı. 
Kocaeli 

'. Ş. 0n}wn 
Bi&e 

K. Balta 
Ankara-

M. B^yranıoğlu 
Kastamonu 

IX, Tosunvğl/u 
Toka,d . 

M. Ona! 
Mardin 

' A. Bay ar 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Kırklareli 
• F.. Filiz 
Çanakkale 

I£. AJin^arplar 
Balıkesir 
E. Güreli 
Kocaeli 
Z. Atığ 
Erzurum 
M. Yazıcı. 

Urfa 
Ö: Öncel 
Tokad 

A. Gürkarı. 

Tekirdağ 
H. Bingül 
Kırklareli 
S. Pelckip 
İstanbul 

8. FuaçL. Kegeci 
Tekirdağ 

Y. Ziya Tunta§ 
Kocaeli 

/ / . Başak 
Samsun 

N. Berkman 
Konya 

.1 . Rıza Ercan 
Konya 

M. ÂM Ülgen 

M\ Buyıoylu F. Boztepe 
Yozgad Çorum, 
/ ( . Vçöz II. Yemeniciler 
Samsun Samsun 
II. Üzer M. özkefel'i 

Çanakkale 
/ . Karasioğlu î' 

Ankara İstanbul., 
A. Gedikoğlu M. Barol 

Samsun 
F. Kçşfrn 
Samsanı 

F. Tüzel 
Bolu 
. G*ülez 

Erzurum 
E. Karan 

Gümüşane Niğde 
K. Yörükoglu II. Nuri 
Afyon K. Elazığ 

B. Oynaganh M. S. Yazman 
Çanakkale Çanakkale 

. B.,Fnihtün S. Endik 
Muş Antalya İsparta 

F. Kilolar B. Onat S. Bilge 

Yurdakul 
Antalya 
A. Tokuş 

Muğla 
C. HünaJ 

Kırşehir 
R. özdeş 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu ve ijg. arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 515 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/219) 

•/ . Y- . 1951 
T. B, M. M. Başkanb^ına 

Türk Ceza Kanununun 515 nci maddesine bir fıkra ek^nmesi bıkkındaki kanun teklifimizi 
gerekçesi ile birlikte ekli olarak takdim ediyoruz. 

, Gereken, ı.B.wım,eI,emn yapılmasını rica ederiz. 
Çorum Kars Kütahya 

//. Ortak cı.oğlu A. Çetin S. S... Na-whİQ.ğlu 

GEREKÇE 
r' T. O; Kanununun 515 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkımdaki-,teklifimizin gerekçesi., 

Son günlerde birçok, vatandaşların köy ve be'ediye'erin hükmi şahsiyetinde bulunan voya öte-
- 4erç.beri köy ve hplcl'ft.sâkwleriııin istifadesine terk edümjg olan mera, meydan barman ye;ri, yol ve 
; silalş gibi':müşjçrek- gayrinlenkullere şimdiye kadar görülmemiş surette tecavüzler..yâkij p.b^ajktjictır. 

BııfMer.bemtecavüz- hem tasarruf hem de, mülk" edinmek gibi türlü inaksallarla isle.ınnekte^ir. 
. Maksat ve gayesi.ne olursa, olsun, bu yerlere tecavüz eden, tasarrufta İHilu^an y^ sAl'ettl^rin bu "£ık-

ı% ile, cczalandırıhnaları uygun bıı^nmakt.a ve mühim bir boşluğu doldurmuş olacaktır; mevcut 
2311,. sayı.'ı Kanu-P, ve bu maddenin biriuci fıkrası .ihtiyacı karşılıyamamaktadıı:, Bu, gibi suplar o 

. kadar <j<>k- işleınııcktedir ki faillerini muhtar.ye belediye başkanbli'inın şik|ı-y«t, yoîiyle takip etmele-
viue.de imkân'kalmamıştır. Bu fıkra k;»buledildiği takdirde re'sen takibtv tîibi olacak ye muhtar 
ve belediye başkanı da tiirlü. tesirlerden kurtulmuş olacaktır. Bıı itibarla teklif imimin Kanuıtaym 
tasvibine .ş^edilmesinti. i'ica ,e4<?^-

*$• Şayıs* =,264) 
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ÇORUM M m î i E T ^ M î î J Î ^ E ^ ^ Ö Î İ T A K -
CIOĞLU VE l&t ARKAÖAglNEtf T E K L l F t 

• Türk»Glta! Kaminıimıü 515 • Mi maddesine bir 
ftktü* ö'ktetvfiıesi hakfariâü'Kanuiı 

MADDE 1:—^ Türk Ceza Kaııttöunun 515; neî 
1 iımddfesine: aşağıda yazılı fılh'â Eklenmiştir: ; 

Köy veya belediyelerin mülkiyetinde veya 
hüküm ve tasarrufunda bulunan* ve öteden; beri 
köy ve belde sâkinlerinin istifadelerine terkedil--
' mis olan ınefa,' meydan, yol; haî^nan yeri-ves; su
lak gibi gayrimenkuller. :!--

:]•.••' .MADDE :2.ı— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MAD'DE''3:-—'•%• kanunu Adalet Bakanı 
'"• Yürütür. •:, • 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türk Ceza Kanuriüriım 567 ve568 n d mâddeleriniıl değişti-
'; irilmesi nâkkirida Kanun tefklifi (2/285) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına : 

Türk Ceza 'Kanununun 567 nei ve 568 ııci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifimi 
gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Burdur Milletvekili 

., " . Mehmet Özbcy 

' • '.. , •• . ' G E R E K Ç E '; ^ ••"'• "'-• ;"•/• 

Cemiyetin gerek ahlâki gerekse iktisadi ve gerekse ahlâki bünyesini kanatıeı şekilde yaralıyari âmii-
lerm başında kıimar* gelir. Bu kadar ta-hribati büyük olan kumar oyhıyana ve oynatana hâli hazır
daki mevzuatımızda meveüt ceza miktarı^ fiilin cemiyet bünyeindeki tesiriyle kabili telif iölmıyacak 
derecede hafiftir. (Meselâ bir günden bir aya kadar hapis, bir liradan 50 liraya kadar ceza alınır). 
Görülüyor ki; bu cezalar yok denecek derecede hafiftir. Bu sebeple memlekette :şehirlerden^köylere ka
dar sirayet ederek heiv'aile ocağım gerek •iktisâdi ve gerek ahlâkî bakımdan ve, aile rabıtalarını sars
mak «iure'tiyle'acı tesirlerini--maalesef gördüğümüzü itiraf i edelim. Bunun için Ceza Kanunundaki bu 
suçlara ırievzü cezaların aftırilması icabetmöktedir. Maalesef Türk Ceza Kânununun mevzuunda 'zabı
ta ' takibata küçük kahvelere ve basit kumar oyunlar ma tekasüf' etmiştir. Mahalle aralarmda ; kâğıt* fin
can' giüi kumarlar da' birçok yenirlerimizde'; salgm halini- almıştır, içtimai m6nf aat ve hâdisât ai"kumar 
hakkınca ıtı^vzu Ceza ^Kanununun müeyyidelerine ait maddeler kâfi görülmeyip bu müeyyidelerin as
gari hadlöriıi artırılması cemiyetimizi • ahlâkibak:mdaiı: icâb'etmektedir. Türk - Cemiyetini. bir< kurt gi
bi keriiiren ö âfetten ne-derece uzak bulundurursak o kadar hayırlı ve faydalı bir iş yapılmış..olacak
tır. Tamamen, vatanının nef'iüe olan ve Türk ahlâkına nizmetveden bu Kanunun kabulünü ;ricâ.ede
rim. -•. •:..'•"'.'. •;•'•.:• • • - . . ' i 

(S.cSayısi i :2640 



/;BTmDI^/MÎI/LETV3KdtIiî--MBHMBT.--
;-:'..;.İ:x.i- ÖZBJGY^ÎN T E K D İ F İ ; 

rwr^ Ceza-Kanununun 567 nci ve 568 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

BÎBİNCÎ MADDE — Türk Ceza• Kanununun 
567 ve 568 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : ,; . '::;.•';' ;:;:: 

Madde 567. — Her kim >umuma'mahsus veya 
umuma açık yerlerde kumar oynatır.veya>oynat
mak için yer gösterirse bir haftadan bir aya: ka
dar hapis cezası ile 50 liradan 100 liraya kadar 
para cezasına; 

ve tekerrürü halinde bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası ve 100 liradan 500 liraya kadar 
para cezasına mahkûm olur. •-••;. .. i; 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oyna
maya yarıyan veya kumar oynamaya tahsis olu
nan mevad ve alât ile ortada bulunan eşya ve 
para zapt ve müsadere olunur. Fail, 
•; -1 ; Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu; - ./ 

2. Birinci fıkrada beyan dlunaai; kabahatin 
irtikâbında, 

. .:",'Kumar oynıyanlara karşı bango tutan olduğu 
takdirde yukarda zikrolunan cezalar iki misli 
! artırılır. , • 

'Madde 568. — Her kim yukarıki maddede 
'beyan olunan kabahate iştirak etmeksizin umu-
anrveya umuma..açık mahalde kumar oynarsa : 

Bir haftadan, bir aya kadar hapis cezası ile 
50 liradan 100 liraya kadar para cezasına; 
ve tekerrürü halinde bir aydan altı aya kadar 

.hapis cezası ;ve ; 

100 liradan 500 liraya kadar para cezasiyle 
mahkûm olur. 

İKİNCİ MADDE — 13u kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

:;?:' ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Adalet 
Bakanı yürütür. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve arkadaşlarının 2/37 sayılı kanun, teklifine ek 

29 . 5 . 1951 

T. İB. M. M. Başkanlığı Yüksek Katına 

Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesinin, tâdili hususunda takdim olunan kanun tasarısı
nın gerekçesindeki aynı esbaba dayanarak Adalet Encümenince kabıü edilen 141 nci maddenin 
son şeklinin birinci fıkrasına ilişik fıkranın ilavesini arz ve teklif ediyoruz. 

(Bu fiilleri işliyenleı- (merkez icra) ve vilâyet başkan, sekreter, ta.kviyeei, irtibatlı isel »M» 
veya bu fiiller seferberlik veya harb halinde islenirse ölüm cezası verilir.) 

; Tekirdağ 
•' $. Mocan 
••••' Antalya 
'-'••A: Tokuş 
:- :Kırşehir - ': 

R. özdeş A 
İstanbul - . * 

S. F. Keçeci 
Samsun 
F. Kesim 
Çorum 

H. Ortakçıoğlu 

İstanbul 
M.Savol 
Kırklareli 

,>F. Filiz; • 
Balıkesir ' 

: Kocabıyıkoğlu 
' Samsun 

N. Berkman .-.' 
Trabzon 
M. Goloğlu 

Samsun 
1. Işın 

Afyon K. 
B. Oynaganlı 

Tekirdağ : 

Z, Erataman 
'-' İsparta 
• t. Aksu • / 

Kayseri" <• 
A. R. Kılıçkale 
-'"•" Bilecik 

T. Oran' 
Tokad 

M. Özdemir 

Gf-ümüşane 
C. Bâybura 
: Samsun; • 
M; özkefeli 
, • Bolu • 
•F.. Belen 

'Kayser i . 
/ . Kirazoğlu 

Afyon K. 
'. H. Kerman 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 
• • S i v a s - 1 

B. Taner •: •! 
İsparta 

K. Deyniralay 
Afyon K. > 

K. özçoban : 
•'•••• N i ğ d e 

H. İV. Yurdakul 
Maraş 

A. Ay temiz 

Balıkesir; 
S. Yırcalı 
Çanakkale • 
S. Endik 
Balıkesir 
A. F: t seri 

İstanbul 
.4. Topçu 

Kocaeli 
S. önhon 

Bursa 
A. Erozan 

. ('S. Sayısı:^64^) 
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Bolu 

.1/. Dayıoğlu 
Kayseri 

M. özdemir 
.Samsun 
H. Üzer 
Afyon 

A. Güler 

Kütahya 
Y. Aysal 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kütahya 

/. *Ş.s Özgen 

Erzurum. ;cb 
E. Karan 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Tokad 
M. Önal 
Kayseri;; .<• 

F. Apaydın 
Çanakkale 

K. Akmantar L 
Ankara 
R. Eren 
Denizli 

R. Tavaslıoğlu 
Af oyu 

(r. Yiğitbaşı 
Rize 

/ . Akçal 
Ankara 

S. Adil 
• Çanakkale 
iV. lyriboz 

• Zonguldak Mardin 
R. încealemdaroğlû C. öztürk 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Niğde 
F. Kö§keroğlu 

. . Kocaeli 
M. Kavalcıoğlu , 

Sivas 
j H. Yüksel 

"' Zonguldak 
,A. Boyacıgiller 

Mardin 
A. Uras 

• Denizli 
F. Başaran 
Zonguldak 
H. Balık 
Samsun 

Ş. TJluçay 
Amasya 

1. Olgag 
Muş 

F. Kılıçlar 
Kars 

A. Çetin 
Urfa Antalya, 

F. Ay alp '.'._". Okunamadı 

:; ı :.. 

A ( ;& SÖV 

. ;j-H Çahakkate 
B. Enüstün 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Konya 

/ / . Ölçmen 
. .Aydın 

E., Menderes 
'". Ankara 
Ö. §. Çiçekdağ 

Bitlis 7 
S. İnan '" 

' Balıkesir. 
M^Tuncay 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

Kastamonu 
R. Taşkın 

Ankara 
F. Seyhun 
". Konya.'-. 

M.Obuz 
Ûrîa : " 

^V:'öncel. 

Seyhan 
S. Serçe 
Balıkesir 
S. Başkan 

Antalya-
/. Subaşı 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Denizli 
F. Karahudak 

Denizli . 
E. Şahin 

Giresun 
A. Tüfekcıoğlu 

Mardin 
'A. Bay ar 
Zonguldak 

C. Kıpçak 
.Manisa * 7 
İV. kör ez 

Hatay 
:' A.CilM'^ 

Seyhan 
R. 0. Arık 

"; Balıkesir 
- Y.' F elvan 

-• Manisa •'• 
S.'Mıhçıoğlu 

Yozg&d 
Y. Karslıpğlu 

Bolu 
Z. Danışman 

Kars. ' 
' L] Aküzüm 

Urfa '"\ 
R. K. Timur oğlu 

Kastamonu 
.. .Ş. Kerimzaâe 

Zonguldak.^ 
F-.'Açiksöz 

•"' Trabzon! 
T.Koray; 

" Çorum" / , 
. A. Bdşıbüyük 

Urfa r : 7 ' - 1 

ö. Cevheri' .., 

M* 2(H N 
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Adalet Komisyonu raporu 

•>:•••-:•.••,••:$. B. M M : , ' - \ 

- • ••A-y'4-dqlet Komi^yo%u 
EM$,:NQ. 1/103, 2/37, 219, 235 
.:-xy... • Karar No. 62 

1 . VIII . 1951 

i Yüksek Başkanlığa 

T^rk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi handanda Adalet Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar .. Kurulunun 25 . I I . 1950 
tarihli toplantısında. Yüksek Meclise sunulması
na karar verilmiş olan kanun tasarısı ile ayni 
-kanunun 515, nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair Öorum Milletvekili Hüseyin Örtakçı-
pğlu ve- 14İ nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Tekirdağ Milletvekili Şevket Moean ile 
53.;.arkadaşı ve yine.ayni kanunun 567 ve 568 nci 
maddelerinin, tâdiline (mütedair bulunan Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in kanun.'teklifle-
ri • komisyonımuıza hayale. edilmesi üzerine, Ada
let, Bakanı ve Bakanjılv,temsilcileriyle teklif sa
hipleri hazır oldukları halde incelendi: 

Tasarı ye. teklifler meczedilerek hepsinin bir
likte, müzakere edilmesi ve -neticede hazırlana
cak tek metnin Yüksek Meclise sunulması ko
misyonumuzca kararlaştırıldıktan ve teklif sa
hibi Milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı temsil
cisi tarafından verilen izahat da dinlendikten 
sonra yapılan müzakerede: 

1. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 
üncü maddeleri muhtelif tâdillere tâbi tutulduğu 
halde bu madde hükümlerinin, cemiyet, içinde 
gittikçe' genişlemek istidadını gösteren yıkıcı ve 
bozguncu faaliyet ve cereyanları tamamiyle meni 
ve tenkil etmekten uzak bulunduğu görülmüş
tür. 

Menşeini hariçte .bulan ve yurdumuzun istik
lâlini ve yurddaşların hak ve hürriyetlerini yok 
etmek gayesini güden bu gibi faaliyetler, asıl 
maksat ve gayelerini gizlemek için muhtelif kis
velere bürünerek türlü nam ve şekiller altında 
tez?hür ettiği halde Ceza Kanununun tetkik mev
zuu. oî'.ıh 111, 142 ve 163 ncü maddelerinin ihtiva 
ettiği hükümlerin kifayetsiz bulunduğu ve bu 

• maddelerin ezcümle; 
a ) ' İhtiva ettiği hüküm ve tadiller bakımın

dan vuzuhtan âri olduğu; 
b) Cemiyet için tehlike arzeden birçok faa

liyetleri nıenedecek şümulde bulunmadığı; 

c)" . Ceza müeyyidelerinin kâfi gelmediği; 
Neticesine varılarak bu, maddelerin hali hazır 

ihtiyacına uygun bir Kale getirilmesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 

2: Türk Ceza Kanununun 192 noi maddesi, 
bir kimsenin namusunu, .ihlâl edecek veya itiba
rim bozacak bir maddeyi matbuat vasıtasiyle if
şa veya isnat etmek tehdidi ile para. alan veya 
sair menfaatler temin.eden veya bu fiillere teşeb
büs edenler haklarında cezai müeyyideleri ihtiva 
ettiği halde aynı filleri bir kimsenin şöhret veya 
servetine zarar yermek.veya muayyen bir husu
sun isnadı haricinde, şeref ve haysiyetine tecavüz 
ieşkjı edecek neşriyatta''bulunmak tehdidi.'ile iş-
1 iyeni ei' haklarında bu maddede bir hüküm sev-
kedilmemiş bulunması itibariyle" bu noksanın da 
ikmali derpiş edilmiştir. 

• 3. Yine Türk Ceza Kanununun mülga 265, 
nei maddesinde, ordu ve zabıta kuvvetlerine tah
sis edilmiş olan silâhlar, yasak silâhlardan sayıl
mış iken bu maddenin 5434 sayılı Kanunla değiş
tirilmesi sırasında bu hususun nazara alınma
dığı anlaşıldığından işbu noksanlığı telâfi için 
gerekli tadilât yapılmıştır. 

IV - Günden güne artan ve genişliyerek 
içtimai bünyemizde daha vahim bir yara aç
mak istidadını gösteren uyuşturucu maddele
re ait her türlü suiistimali şümuliyle önlemek 
için esaslı ve ciddî tedbirler alınması ve bu 
husustaki kanun hükümlerinin bugünün ihti
yaç ve icaplarına uygun bir hale getirilmesi za
ruri bulunmuştur. Filhakika halen yürürlük
teki kanunun 403 ncü maddesinde uyuşturucu 
maddelerin imali hakkında • verilen ruhsatna
mede tesbit kılman vasıflara mugayir olarak 
bunların imal edilmesi suç sayılmamış olduğu 
gibi yine bu maddelerin doğrudan doğruya 
imal, ithal ve ihracının da ağır neticeler hu
sule getirmesine rağmen bu fiiller, mezkûr 
maddeleri satan, satın alan veya . bulunduran
lar ile aynı ceza müeyyidesine tâbi tutulmuş
tur. 

( S . Sayışı : 264) 
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Bundan başka, bu fiillerin işlenmesi için 

teşekkül- vücuda^ getiralmesiy veya ı mieslek^ .'sa
nat 'veyahut maişet vasıtası haline sokulması 
veya 18 yaşından aşağı çocuklarla ceza ehli
yetini haiz bulunmıyan kimselerin bu suçların 
işlenmesinde kullanılması halleri de tedvin e-
dilmemiş olmakla beraber, umumiyetle mev
zu hakkmduki ceza müeyyidelerinin esasen na
kıs bulunduğu : tatbikat neticelerinden anlaşıl
dığı cihetle mezkûr noksanları da ihtiva et
mek üzere gerekli tadilât yapılmıştır. 

•V - Türk Ceza Kanununun hakaret ve söv
meye. muta allık 480, 482 ve 486 ncı maddeleri
nin ihtiva etlikleri hükümler arasında ahenk 
ve tenazurun sağlanması ve bu husustaki ceza 
müeyyidelerinin de işlenen fiilin ağırlık dere
cesine -göre ve husule getirdiği tesirler kıstasa 
alınarak âdil nispetler da i resinde tanzimi ge
rekli görülmüştür. 

VT - Hırsızlık suçlarının çoğaldığı ve bu 
yüzden emniyet ve asayişin bozulduğu ve yurt
taşların da zararlara mâruz kaldığı dikkat na
zarına alınarak bu kabil suçlara ait hükümle
rin daha müessir bir hale getirilmesi için Türk 
Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncümaddele
rinde icabeden* tadillerin 'yapılması doğru bu-

''luumuşfnr. 
" ' y iT - Köy hükmi, şahsiyetine ait olup köy 

'sakinlerinin istifadesine terkedilmiş bulunan 
ineni, meydan,' harman yeri, yol ve sulak gibi 
gayrimenkulere son günlerde tevcih edilen ta
arruz ve tecavüzlerin çoğaldığı müşahede kı
lındığından bu tecavüzlerin önlenmesi için 513 
ncü maddede icabeden değişiklik yapılmıştır. 

. Yİ1I - Bir eenüyetin bünyesinde esaslı tah
ribat yapan âmiller meyanında kumar iptüâsı 
mn |5.u^undu^una;

,da-:§üplıe yoktur. Böyle • pl-
duğu. İmikle Türk;. Ceza T^anunuuun 567 ve 5.68 
nci nıadelerinde bu .fiiller için tayip edilmiş 
,(>^ıv ceznl«v.ı.ı\rÇok hafif olduğu ve beklenen 
terkibi husule getirmediği görüldüğünden bu 
sıklara ai£ ı^ü^yyidejeriıı de., müessir bir hale 
getirilmişi ^.Uyumlu görülmüştür. 

Yukarda yazılı sebeplerle: Türk Ceza ;Kanu-
..WxyoftMrm<> W>.M, 19& 265, 311, ŞJft 403. 
4^-i^:]mıV4^İ. m^^^ 491, 492, 493, .513, 

. 567 ye :ŞjŞŞ..,nci;^a^«vİ?lİV.46âİsUj-,^,:^s<W1*J m ^ _ 

/t^ftyilç;bulun^,:ta^av?c ye.-teklifler esas itiba--
riyle kabul edilerek bu maddeler üzerinde;-ko-

misyflnumuzcy.,-' yapılan; tadiller ait olduğu 
ribeintlerdeı gösterilmiş olup; şukadar ki, mah

sus bendinde izah edilen sebeplerden,- dolayı 269 
ve 270 nci maddeler-ile teklif olunan hükümlerin 
reddine karar; verilmiştir; 

Şevket Moe'an ve arkadaşları tarafından • 1.41 
nci maddenin tadiline dair verilen teklifin; el-
yevm Ceza Kanununda mevcut hükümlerden bâ
zılarını ve bu meyandaölüm cezasını da muhtevi 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Komisyonca ahiren kabul olunan bu madde-
• ııin yeni şekli, işbu teklifle başlıca kasdolunan 
hususları etraf iyi e ihata eden esaslarla tanzim 
olunduğundan, ' teklifin heyeti umumiyesiyle 
reddi derpiş olunmuştur. Bu meyanda ölüm ce
zası da prensip bakımından kabule şayan görül
memiştir:: Zira; Ceza Kanunu ile'müeyyide al
tında bulunan memnu fiillere aledderecat • tertip 
olunan cezaların nispet ve miktarlarına göre, 

' ölüm cezasının. kafoiTİünde âdil bir nispetm-temin 
edilemiyeceği aynı zamanda mütalâa edilmiştir. 

Komisyon omuzca maddelerin metinlerinde 
yapılan derişiklikler.. . 

. j%.d..de: 1..:- .Hükümet .taıuf ında,n. tevdi, olunan 
tasarının işbu maddesinde yazılı Ceza Kaııunu-
nun.-269 ve 270 nci. maddeleri, Jîonıişyonca halen 
tatbikte bulunan şekilleriyle ipka eridiğinden 
bu .maddeleri gösteren, rakamlar , metinden. çıka
rılmış. ye diğer tekliflerin. Hükümet tasarısı ije 
ln>ieşfnilmesme dair yerilen karara .uyularak 
maddeye 513, 567, ve 568. rakamları ilâve .edil
miştir. 

. -I$a,dde.87 :. l,Ui,kümet,.tfiklifi- aynen kabul, edil
miştir. 
•. Madde 141 : 

1. Bent - (birleşme) tâbiri, kanunlarımıza 
bir;-istila h olarak geçmemiş olduğundan, bunun 
yerine (cemiyet) tâbiri ikame edilmiş ve bu mad
denin, Oncu fıkrası ile de'(Cemiyet) in tarifi ya
pılmıştır. 

Bentte, geçen (teşebbüs) kelimesi, her n« ka
dar . Ceza. .Kanunundaki ıstılah mânası, ile alın
mamış ise de tatbikatta yanlışlığa ..mahal ••kalma.-
mak hzere-ye aynı zamanda suçun mahiyeti de 
göz önünde tutularak, ..(teşebbüs) sahasına İnti
kal etmemiş olan zararlı faaliyetlerin de karşılan
ması için, kaldırılmış ve ycıine, (tevessül) tâbiri 

. ikame olunmuştur. 
Bu bentte tesbit olunan fiillerin cemiyet 
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bünyesinde .husule getireceği tesir ve akisler iti-

- -batiyle' Hükümet teklifindeki;ceza• miktarı : kâfi 
gÖrüimiyorek ağır hapis cezası başlangıç sekiz yı
l a ••müntehası da 15 yıla.kadar artırılmıştır: 

2. Bent - Bu bentteki (Devletin) kelimesi; 
i. tahdidi bir mânaya muzaf olabileceği mülâhaza 
edilerek bu mefhumu şümuliyle ifade etmek için, 
(.Devlet) olarak düzeltilmiş ve (Siyasi) den son
ra gelen (veya)- tefrik edatı kaldırılmış. (Siya
si - Hukuki).nizamların bu bentteki cürüm,vasfı
n a nazaran yekdiğeriyle nıurtabft bulunmasından 
dolayı rabıta vayı konarak (Siyasi, ve Hukuki) 
şeklinde tashihe tâbi tutulmuştur. 

Yukardaki fıkrada olduğu gibi (Birleşme) ye 
(teşebbüs) kelimeleri (Cemiyet ve tevessül), ke

limelerine tebdil edilmiştir. . - . • • • • 
3". Bent - Bu.bentte yer almış olan (Anaya

sanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiylc 
kısmen, veya tamamen kaldırmayı hedef .tutan 
cemiyetlere) mütaallik hüküm, mahiyeti. itiba
riyle. 4 numaralı bendin .muhtevasına dâhil bu
lunması hasebiyle.bu bentten çıkarılarak dördün
cü bende ilâve olunmuş, ahenk ve tenazuru te
min sadedinde (Birleşmeler) tâbiri (Cemiyetler), 
(teşebbüs) tâbiri de (tevessül)' olarak değiştiril
miştir. 

4. Bent - Bu bent, Hükümetin teklifi veç
hile kabul edilmiş olmakla beraber 3 numaralı 
''bentten.' çıkarılan (Anayasanın tanıdığı kamu 
.haklarını ırk mülâhazasiyle kısmen- veya tama
men • kaldırmayı hedef tutan cemiyetlere) müta
allik hüküm ilgisi itibariyle bu bende alınmıştır. 

5. •. Bent - 1, 2, 3, bentlerde yazılı cemiyetle
re girenler için Hükümet tasarısından teklif olu
nan Ceza, diğer hükümlerle nispet gösterilerek 
beş .yıldan 12 yıla kadar artırılmış Ve 4 ncü bent
teki ceza aynen muhafaza edilmiştir. (Birleşme-

' 1er) tâbiri de (Cemiyetler) şekliyle düzeltilmiş-
" t i r . - . . ' - . . • ' • . ; . ; . • : • • • • 

6; Bent - Hükümet teidifİDİn altıncı bendin
de zikredilen (Cebir unsuru) esas itibariyle'bi
rinci bentte kabul edilmiş olduğundan bu 'bent 
ile sevkedilen hükmün. mevzuu, bu sebeple kal
madığı cihetle altıncı bent tayyedil mistir. 

7: -Bent - Bu bent muhtevi- olduğu hükürn-
İer itibariyle ayneh kabul' edilmiş ancak vuzuh 
temini bakımından lüzumlu görülen, redaksiyon 

'•••tashihat yapılmıştır. ; . ' ' ; : • 
Bu bentte yazılı suçların ordu içinde' veya. 

f ordu mensupları arasında ve askerî .fabrika ve m ü-

esseselerde işlenmesi hâlinde dâhi cezanın -artırıla
cağına-dair; hüküm'konulması teklif edilmiş ise de 
bu kabil hallerde cezanın teşdidini hedef tutan As
kerî Ceza Kanununun 148 ne i maddesinin B bendi 
mahfuz bulunduğu cihetle ayrıca bîr hüküm' ilâ
vesine mahal görülmemiştir. • 

• 8. Bent - Bu bent ile tesbit edilen fiillerin 
esasen, müstakil birer suç bulunmasından dolayı. 
mürtekipleriniıı mahkûmiyetleri halinde umumi 
hükümlerin tatbiki daha uygun görülmekle im 
bendin tasar, dan çıkarılın arşına karar verilmiştir. 

9., Bent - Bu maddede yazıl; suçları işleyen
lerden biri suçu ve faillerini kovuşturmaya baş
lamadan önce yetkili makamlara bildirdiği tak
dirde hal ve şartlara nazaran cezan.n mahkemece 
kısmen veya tamam en. kaldırılabileceğini bu ben
din hükümleri tazammun etmekte ise de, Komis
yonda yapılan müzakere sonunda tebellür eden 
kanaate nazaran ihbarın tahkikatın, her safha
sında yapılması halinde suçu ,ve suçları meyda
na çıkarması bakımından her suretle fayda sağ-
lıyacağı düşünülerek bu bapta tevsian hüküm 
vaz'edilmiştir. , 
,-vlGV Bent -.,(Yeni.bent sekiz). Hükümet ta

sarısında; olduğu gibi. kabul edilmiştir. • 
Bu. maddede yazılı cemiyet-tâbiri ile. Cemi

yetler Kanununun kabul ettiği mânada, teşek
kül etmiş cemiyetler kasdolumnuştur. Bu itibar
la, maddede cemiyet tabirlerinden anlaşılacak 
in ân aya vuzuh ve. sarahat vermek bakımından 
bu .maddedeki :cemiyetin izahı ilâve edilen 9 
ucu, bent ile yapılmıştır. 

'.]\- Madde : 142 — ' ":/."'."'. 
.1... Bent - Bu bendin (Devletin siyasi veya hu

kuki) şeklindeki ibaresi, 141 nci maddenin ge-
rekçesindeki sebeplere müsteniden (veya) kal
dırılarak bu iki mefhumu bağlıyan (ve) rabıta 
edatının ilâvesiyle düzeltilmiş, ecza miktarları 
da evvelki, müeyyidelerle ahenk ve tenazuru te
min için 2 ilâ fi yıl ''ağır 'hapis cezası'1 yerine 
(3 ilâ 8) yıl ağir hapis'cezası olarak ikame edil
miştir.' 

2. Bent - Bu bentteki (Muhalif) kelimesi 
kaldırılmış ve beyanda ittıradı tem in en (aykırı) 
olarak kabul edilmiştir. ' -

•'••• Yine bu bendin, (Anayasanın tanıdığı ka
mu lıaklarını ' ırk mülâlıazasiyle ; kaldırmak) 
ibaresi de bu maddenin üçüncü bendi ile alâ-

"!kalı görüldüğünden mezkûr ; b e n d e n a k l i y a p ı l 
a m ı ş t ı r ] ' •-•: '•• :- ''•'••'-'•"' •'••' •'<"• ••..•::•.•.••-.• .•••' '•.:•.. .,, 
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3.. Bent - B u bendin ilk kısmına ikinci bent
ten nakledilen (Anayasanın tanıdığı kamu^ak- . 
larını ırk mülâhazasiyle. kaldırmak) : fıkrası 'ilâ
ve edilmiş ve cezanın müntehâ haddi de iki yıl
dan 3 yıla çıkarılmıştır. 

4; Bent - 141 nci maddenin altıncı bendi 
ile mütenazır-olarak bu bendin hükmü tama-' 
inen tayyedilmiş ve bu maddenin 1 ve 2 nci: 
bentleriyle 3 ncü bendinde tavsif edilen suçla
rın mahiyetleri ve cemiyet bünyesinde husule 
getireceği tesirler hazarı itibara alınmak sure
tiyle cezai müeyyideler vaz'edilmiş ve bent bu 
esaslara göre yeniden tanzim edilmiştir. 

0. Bent - Bu bent 141 nci maddenin yeni 
6 nci bendine matuf olduğundan, bendin metnin-: 
deki 7 rakamı 6 rakamına tahvil edilmiştir. 

Ç. Bent - Bu bentteki (yayın) kelimesi ye
rine Basın Kanununda kullanılan terime uy
gun olarak (neşir) kelimesi ikame olunmuştur. 

7. Bent - Bu bentte yapılan tadilât 141 nci 
maddenin 9 ncu (muaddel 7 nci) bendinde 
yapılan değişikliğin aynı olduğundan mu
cip sebepleri tekrar edilmemiştir. 

. 9. Bent - (Yeni sekizinci bent): 
. Hükümetin .tasarısı aynen kabul edilmiştir.. 

Madde 163 : 
1. Bent - Bu bentteki (Dinî esas ve itibar

lara) ibaresindeki (itibarlara) kelimesinin tah
rir ve tabı hatası olduğu anlaşıldığından (iti
barlara) kelimesi bendin siyakından anlaşıldı
ğı gibi (inançlar) olarak düzeltilmiştir. , 

(Birleşmeler ve teşebbüs) terimleri de. 141 
ve 142 nci maddelerde olduğu gibi (cemiyet) ve 
(tevessül) şekilleriyle kabul edilmiştir. 

2. Bent - Bu bentteki (birleşmelere) tâbiri. 
yukarda izah olunan sebebe müsteniden (cemi
yetlere) kalbedilmiştir. 

. 3 ve, 4. Bent - Bu bentlerle sevkedilen hü
kümler 141 ve 142 nci maddelerde zikredilen 
mucip sebeplere uyularak ahengi sağlamak için 
kaldırılmıştır. 
. ,5. Bent - Bu bendin birinci fıkrası aşağı
daki altıncı bende, alâkasından dolayı nakle
dilmiştir. •'..•' ••;••..... 

•fi. B e n t - (Yeni 3 ncü bent) Hükümet ta
sarısında, beşinci bendin birinci fıkrasından 
sonra gelen, ve (lâikliğe aykırı olarak) diye 
başlıyaıı fıkrada beyan olunan hükümlerin alâ
ka ' ve irtibatı mevcut bulunmadığı dikkat 

nazarına, alınarak, 2 nci fıkranın yeni 3 nunıa-
nah bonf olarak tertiplenmesi uygun -görülmüş-. 
1 ur . - . . • ' . ; -

Metindeki (itikatlara) tâbiri de evvelki tadi
lâta mütenazıran (inançlara) olarak tashih ed.il-
ıitbjtil'..;, • . . . , . 

7. • Bent - Bu vbentle • tavsif edilen ünlerin 
mahiyeti itibariyle kaldırılması, komisyonca uy-, 
ı>'un görülmüştür.. 

. 8. Bent •'- '(Yeni beşinci • bent) bu bentteki • 
(Yayın) kelimesi Basın Kanunundaki terimle 
telif-'olunarak (neşir) şeklinde değiştirilmiştir. 

9. Bent -'(Yeni dördüncü bent) bu bentteki 
7 rakamı G olarak tashih edilmiştir. • :• 

.... (Yeni altıncı bent) - -Bu.;.maddenin Hükü
met tarafından sevkedilen. beşinci bendinin bi
rinci. fıkrası hükmü, ahiren tertiplenen bu mad
dede altıncı bent olarak yer almıştır. 

- Bu bentte yapılan tadilât 141 nci maddenin 
9 ve 142 nci maddenin 8 nci bentlerinde tevsian 
yapılan değişikliğin aynıdır, mucip ••sebeplerle. 
tekrarına mahal görülmemiştir. 

Yine maddede, tadat edilen fiillerden mahiye
ti itibariyle 141 nci maddenin 9 ncu fıkrası hü
kümlerinin de tatbiki gerektiğinden maddeye hu 
dairede bir fıkra eklenmiştir. . . ; • ; • 

Madde 192 : Bu madde Hükümet gerekeesin-
deki esaslar .dairesinde: aynen kabul edilmiş, yal
nız cezanın altı aydan ibaret olan başlangıç had--
di fiilin ıinahiyeti. dikkate alınarak (Bir) yıla 
çıkarılmıştır. 

Madde 269 ve 270 : Ceza Kanununun hüküm
leri 'meyanm a, matbuata; mütaallik -bâzı suçla
rın ithali ve bir madde numarası verilmesi dü
şüncesiyle, meriyette bulunan 269 ncu madde
ye 270 nci maddeler'birleştirilerek bu suretle 
tasarıdaki 270 nci maddedeki mevzuubahis fiil
ler bu yolda tesbit olunmuştur. . : 

Ancak yapılan müzakereler sonunda Ceza 
Kanununa, işbu 270 nci madde ile ithal ve ilâ
vesi teklif olunan hususların, 5680 sayılı Kanun 
gereğince ilga edilen eski Matbuat Kanununun 
30 ncu maddesinin aynen tekrarından ibaret bu
lunduğu ve Basın Kanununun istihdaf ettiği 
hükümlere de mugayyereti. anlaşıldığı gibi esa
sen bahsi ••geçen 30 ncu maddenin ilgasından son
ra güzeran eden kısa müddet zarfında da bu mad
denin yeniden ihya ve kabulünü tazamanuır etti
ren ahvalin de mevcut bulunmadığı müşahade 

( S; Sayısı r 264 ) 
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olunâ-râF her iki madde dâhi tâsâridân çikarıl-
mıf ve hali sâbik muhafaza edilmiştir. 

'Madde 311 : Bu maddenin (başkasını bir suç , 
işlemeye) dair ölâh ibaresi (bir suçun işlenme-
sim) şeklinde tâdil «dilmiştir. 

Bu tadildeki saik Ceza Kanununun 64 ncü' 
'Maddesindeki azim ve' tahrik unsürlarıyle iltiba
sa ihâhâl kalmaması içindir. 

Madde 312 : Bu maddenin metninde yer alan 
'tahrik ve (tahriş) kelimeleri medlulleri itibariy
le aynı mânayı tazammun ettiklerinden (tahriş) 
tâbiri (tahrik) olarak kabul edilmiş ve metinde. 
(tahrik)' keİih'ıesİ tekerrür ettiğinden birine i 
(tahrik-kaldırılmıştır). 

Madde 403 ' : Hükümet tasarısı aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 404 : Bu maddenin birinci bendin
deki (halk) tâbirinin şümüliyle tefsire tâbi tü-
.tûTârak' yanlış mânaya hamledilmemesi için bu 
tâbir kaldirilmış,ve maddeye vuzuh vermek sa
dedinde (bir veya daha ziyade kimseleri)' esası 
ikame olunmuştur. 

•Yine' madde metninde, mezkûr {kullauiİm'a-
•sıiıij kelimesinden sonra gelen (teşvik•eden) 
tâbirinin de (kolâyİâştirânlar) unsuriyle teda
hül etmemesi ve maddeye daha geniş mânâ ve
rilmesini teminen -gerekli tadilât yapılmıştır." 

-Maddenin 2'nei bendi Hükümet tâöârlsı dai
resinde âyfıen kabul edilmiştir. : 

3 numaralı bendin nühiârâsı kaldırılarak bu 
bent ikinci bende bağlanmıştır. 

Mâ'ddenin 4 ncü bendi yııkardâki tertibe 
nazaran 3 numarayı işgal etmiştir. Ve bu ben
din - metnindeki (uyuşturucu. maddeleri kullan
mayı): ibaresi, btı madde, ile derpiş edilen hük
mü vuzuhla ifade edemediğinden (kullanmayı) 
kelimesi kaldırılmış; yerine (alışkanlığı) konul
muştur. 

Bu bentteki (hastanede ' salâh buldukların
dan sonra infaz edilmek üzere) mealindeki hü
küm infaza mütaallik görülerek kaldırılmıştır. 

Madde 400 : Bu: maddede tadat edilen mes
lek'mensuplarına (Veteriner, kimyager, askerî 
sağlık memurları, hemşire ve hastabakıcı]ar)',.da 
ilâve edilmiştir. ... 

ilâve edilen meslek mensupları arasında mez
kûr (Askerî-sağlık memurları) ndan ' maksat 
(sıhhiye erfaaş ve sıhhiye gedikli teknîsiyen"!eri) 
dür; . . . 

^ Madde-#21 : Mükiıme't lâs^rn»1 ayileıi kabul 
edilmiştir. 

Bu maddede tdknîh edilen âüçlörmâdabı 
miiürii iyeyi muhil bulunması itibariyle' tecil hük
münden istisnası teklif edilmiş ve" cereyan edeîi 
münakaşalar netieesm'de,- suçun işlenmesindekî 
redaet' üzerinde. hâkimlerin Hassasiyetle durduk
ları-, tatbikatta da tecile gidilmediği müşahade 
kılındığından, b'u husüsuil yine hâkimlerin tak-' 
dir.-salâhiyetlerine terkedihnesi muvafık görül
memiştir.;: - . . - ' • • 

Madde 480 vb' 482 : Hükümeti tasarısı ayrieıl 
kabul edilmiştir. 

Madde 486 : Bu maddenin birinci fıkrasının 
metni tatbikatta tereddüt ve ihtilâflara mâni ola
cak surette vazıh bir hale getirilmiş ve ayni za
manda maddenin muhtevasına (vekil ve kanuni 
müşavir) dahi ilâve edilerek madde hükmü "ge
nişletilmiştir. 

Madde 491 : Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. ' 

Bu maddeye sön l'iiirâ olarak [56İ7 sayılı 
Hay vaıi Hirsizİiğmni Men'i Hakkındaki Kanu
nun 13 ncü maddesinin büyükbaş hayvanîâri ça
lanlar hakkında Türk (Dezâ Kânununa göre ve
rilecek cezâriin üç kat artırılacağına dair olan 
hükmü ayrıca uygulanmaz] fıkrası ilâve edilmiş
tir k t bu suretle ceza miktarının '•muadelet s6vi- . 
yekinde- tûtullriası mülâhaza edilmiştir. 

Madde 492 :• Bu maddenin (1) ilâ (6) net • 
belitleri- Hükümet tasarısı dairesinde aynen ka
bul edilmiştir. 

1 Yedinci bent: sekizinci bende alınmış; ve 7 
ııci bende (yankesicilik Suretiyle yapılrrsa) fık
rası 493 ncü maddenin be'şinci bendinden ve (su
cun mahiyeti nazari itibâra âlniarak) nakledil
miştir.' 

Yine bu maddenin sekizifre'i bendi de alâkâsi 
itibariyle 493 ncü nıaddenin beşinci bendine ge
çirilmiştir. •-•,.••• 

Madde 493 : 
Beşinci bentten yankesiciliğe ait Hüküht kal

dırılarak 492 nci maddenin 7 nei bendine nakle
dildiği için bu sebeple ^eri açık kalan 5 h.fti bön
de 492 maddenin (meskûn mahalden hajTâ/ı hır
sızlığına) mütaallik 8 nei bendi ikame olunmuş
tur. 

Maddede yapılan diğer b'ir değişiklik de; ce
za müeyyidelerine ait bulunmaktadır. Hükümet 
teklifindeki (ağır hapis) cezasının mâhiyetine* 
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ftöj•?, âdil bir esasa ircaı düşünülerek (hapis) "ce-
zasnıa çevrilmesi uygun görülmüş ve son haddi 
altı yıldan beş yıla indirilmiştir. 

' ' ükümet tarafından bu maddenin son fıkra
sı ile sevkedilen istimal'hırsızlığına ait hüküm
ler üzerinde komisyonca münakaşa ve müzakere
ler cereyan etmiş ve bu fıkra ile ceza müeyyidesi 
altında bulundurulmak-istenilen fiillerin, esasen 
hırs>::iık suçunun unsurlarını ihtiva ettiği neti
cesine varılmış olduğundan yeni bir hüküm 
vaz'ına lüzum olmadığı düşüncesiyle bu son fık
ra madd "den çıkarılmıştır. 

Mada-1 513- : 515 nci maddeye ilâvesi teklif 
edilen hükümle müeyyide altına alınması he
def tutular fiil ve hareketlerin mahiyetleri iti-

•bariyle, hv hükümlerin 515 nci maddeye de : 

ğil 513 ncü maddeye . ilâve edilmesi lâzımgeldi-
ği neticesine varılmış olduğundan 513 ncü 
madde, teklifi de ihtiva etmek üzere yeniden 
tanzim ve tertip olunmuştur.. Bu sebeple ha
pis cezası. (1) aydan (2) aya çıkarılmış ve pa
ra cezaları da, bu cezalarda 5435' sayılı Ka
nunla yapılan artırma nazara alınmak sure
tiyle (150 ilâ 1000) lira hadleriyle kabul edil
miştir. 

Teklife müsteniden bu, maddeye ithal olunan 
yeni kaide, köy hükmi şahsiyetine ait ve öte
den beri köylünün müşterek istifadesine terke
dilmiş, mera, harman yeri, yol ve sulak gibi 
gnyrimenkulleri kısmen veya tamamen zabıt ve 
tasarruf edilmesi veya sürülüp ekilmesi gibi 
hallerin de müeyyide altında bulundurulma
sına mütaalliktir. Maddenin ikinci fıkrasına 

bu hüküm vaz 'edilmiş ve ikinci fıkra da tertip 
bakımından maddenin sonuna alınmıştır. 

Madde 567 ve 568 : Kumar suçunun içtimai 
bünyede husule getirdiği zararlı neticeler kar
şısında; ceza müeyyidelerinin artırılması uy
gun görülmüş olduğundan her iki maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki hapis ve para 
cezaları daha müessir hadlere çıkarılmıştır. 

Kamutayda yeğlik ve ivedilikle görüşülme
sinin arzına ve komisyonun yaptığı değişiklik
lerin Yüce Kamutayın tasvibine sunulmasına 
karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa takdim olunur. 

Adalet Ko. 
Başkanı 
Ankara 

O. T. Ut ekin 
Amasya 
/ . Olgaç 

Bu rapor 
Sözcüsü 

(Balıkesir 
V. Asena 

Kâtip 
Balıkesir • 
V. Asena 

Ankara 
Bâzı itirazlarım vardır 

Jff. §. înce 
Çoruh. 

M. Güney 
Ankara » 

Söz hakkım mahfuz 
O. Ş. Çiçekdağ 

Çorum Edirne 
Söz hakkım mahfuz M. Enginim 

H. Ortakcıoglu 
Çankırı Elâzığ Erzurum 

C. Boynuk H. A. Yöney E. Karan 
îstanbul Kütahya Samsun 

A.Moshos S.S. Nasuhoğlu F. Tüzel 
Seyhan Yozgad 

S. Serçe N. Ü. Alalı 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddeUHnİ7t değiş
tirilmesi hakkında Kartun tasanm 

. MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 87,141, 
142, 163,; 192, 265, 269, 270, 311, 312, 403, 404, 
406,,421, 480,, 482, 486, 491, 492 ve 493 ncü mad
deleri; aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ... . 

Madde 87. — Geçen maddelerin-tatbikatında: 
•1. Kabahat fiilinden dol ayı sâdır olan hü

kümler bir cürüm- vukuunda ve cürme nıütaallik 
hükümler kabahat vukuunda; 

2. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve 
sanatın icrası hususunda tecrübesizlik ve emir
lerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işleni
len cürümler diğer cürümler mukabilinde ye sair 
cürümler bunlar mukabilinde; 

3. Sırf .'askerî cürümler hakkında sâdır olan 
hükümler; 

4. Bu kau-un-uu altıncı babının birinci fas-
lındaki 316, 317, 318, 319, 320, 324 ve 331 nci mad
deleriyle .ikinci fasıldaki 332 ve 333 ncü ve ye
dinci babın üçüncü faslındaki 403 ve 404- ncü 
maddelerde yazılı suçlardan dolayı verilen hü
kümler müstesna olmak üzere yabancı memleket 
mahkemelerinde]! verilen hükümler; . 

Tekerrüre esas olamaz. 

Madde 141. - - 1. Bir sosyal sınıfın diğer 
sosyal sınıflar ü serinde tahakkümünü tesis et
meye veya bir sosyal sınıfı.cebir yoliyle, kısmen 
veya tamamen ortadan kaldırmaya veya mem
leket içinde müesses iktisadi veya sosyal nizam
ları cebren yol': etmeye matuf birleşmeleri her 
ne suret ve nam. altında olursa olsun kurmaya 
teşebbüs eden. teşkil veya. tanzim yahut sevk ve 
idare" eden veya. bu hususlarda yol. gösteren 
kimse 5 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis eeza-
siyle cezalandırılır. 

2. Devletin siyasi veya hukuki nizamlarını 
topyekfm yok etmek gayesini güden birleşme
leri, her ne suret ve nam altında olursa, olsun 
kurmaya teşebbüs eden veya teşkil veyahut tan
zim veyahut sevk ve idare eden veya bu hususta. 
yol gösteren kimse aynı ceza ile cezalandırılır. 

3. Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan ve
ya demokrasi prensiplerine 'aykırı olarak Devle
tin tek bir fert yahut bir zümre tarafından ida
re edilmesini yahut ananasının tanıdığı kamu 
haklarım ırk mülâhazaaiyle kaldırmayı hedef 

tutan birleşmeleri kurmaya teşebbüs eden, teş
kil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut bu hu
suslarda yol gösteren kimse birinci fıkrada ya
zılı ceza ile cezalandırılır. 

4. Millî duyguları yok etmeye veya zayıf
latın aya matuf bulunan birleşmeleri kurmaya 
teşebbüs eden, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse bir 
yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

.5..' 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı birleşme-
lero girenlere 2. yıldan 8 yıla kadar ağır hapis 
cezası verilir. Dördüncü fıkrada yazılı hallerde 
G aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. 

6. Birinci fıkrada cebir unsurunun tasrih 
edildiği Jıallcr müstesna olmak üzere, yukarıkî 
frkralarda yazılı amaçlara varmak için birleşme
ler tarafından her ne suretle olursa olsun cebir 
ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek vasıta ola
rak kabul edilmiş veya bu cihet açıklanmamış 
olmakla beraber cebir ve şiddet veya tehdit ba
şarı için gerekli bulunmuş ise bu birleşmeleri te
sise teşebbüs, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden veya mezkûr birleşmelere giren yahut bu 
hussuta yol gösteren kimselere verilecek cezalar 
yarıdan aşağı olmamak üzere artırılır. 

7. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet 
memur ve müstahdemleri veya-sermayesi kısmen 
veya tamamen Devlete ait olan iktisadi teşekkül
ler ve belediyeler içinde veya buulrrın memur 
ve müstahdemleri veya sendikalar, işçi teşekkül
leri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde 
veya bunların mensupları arasında işliyenler hak
kında verilecek ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

8. Yukarıki fıkralarda mevzuubahis birleş
meleri' dağıtıldıktan sonra her ne suretle ve nam 
altında olursa olsun yeniden'tesise teşebbüs, teş
kil tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu 
türlü birleşmelere girenler yahut bu hususta yol 
gösterenler hakkında verilecek cezalar altıda bir 
nispetinde artırılır. 

9. Bu maddede yazık suçları birlikte işle
yenlerden biri suçu ve faillerini kovuşturmaya 
başlanmazsan önce yetkili makamlara bildirdiği 
takdirde verilecek ceza hal ve şartlara ve hâdisenin 
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hususiyetlerine göre kısmen veya tamamen kal-. 
dınlabilir. 

1.0. Bu maddede. yazılı suçlardan dolayı 
mükciTİr olanlar hakkında hükmedilecek ceza 
bir misli ar t ın lir. 

Madde 142. — 1, Bir sosyal, sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis et
mek veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile kısmen 
veya tamamen ortadan kaldırmak yahut mem
leket içinde müesses iktisadi veya sosyal nizam
ları cebren yok etmek veya Devlet siyasi veya 
hukuki nizamını topyekûn yok etmek için her ne 
suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 2. 

~ yıldan 6 yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

2. Cumhuriyetçiliğe aykırı veya demokrasi 
preosiplerinc muhalif olarak Devletin tek bir 
fert veyahut bir zümre tarafından idare edilmesi 
yahut Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk 
mülâhazasiyle kaldırmak için her ne suretle 
olursa olsun propaganda yapan kimse aynı ceza 
ile cezalandırılır. 

3. Millî duyguları yok etmek veya zayıf
latmak için her ne suretle olursa olsun'propa
ganda yapan kimse 2 yıla kadar ağır hapis ^ce
zasiyle cezalandırılır. 

4. Birinci fıkrada cebir unsurunun tasrih 
edildiği haller müstesna olmak üzere, bu ppro-
pagandalar yukarıki fıkralarda yazılı gayelere 

.varmak için cebir ve şiddet kullanmayı veya 
tehdit etmeyi de tazammun ediyorsa verilecek 
ceza yarıdan ayağı olmamak üzere artırılır. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri, taallûk 
ettikleri gayeleri gerçekleştirmek maksadıyla 
övenler 5 yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza-
landırilır. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 141 nci 
maddenin 7 nci fıkrasında yazılı kimselere karşı 
ve 'aynı fıkrada tasrih edilen yerler içinde işli-
yenlere verilecek ceza üçte bir nispetinde artı
rılır. 

7. Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller yayın 
vasıtasiyle işlendiği takdirde verilecek-ceza üçte 
bir nispetinde artırılır. 

8. Bu maddede yazılı suçların işlenmesinde 
64 vo 65 nci maddelere göre şeriklerini kovuş-, 
turımya- başlanmazdan önce yetkili makamlara 
bildiren kimselere verilecek ceza hal ve şart
lara ve hâdisenin hususiyetlerine göre kısmen j 

I veya tamamen kaldırılabilir. 
9. Bu maddede yazüı suçlardan dolayı mü-

kerrir olanlar hakkında hükmedilecek ceza bir 
misli arttırüır. 

• Madde 163. — 1. » Lâikliğe aykırı olarak sos-
I yal, iktisadi siyasi veya-hukuki nizamları kısmen 

de olsa, dinî esas ve; itibarlara bağlamak veya 
j halifeliği tesis etmek amaciyle birleşmeler kur-
j maya teşebbüs eden, teşkil veya tanzim yahut 

sevk ve idare eden veya bu hususlarda yolgös-
j teren kimse 4 yıladn 10 yıla kadar ağır hapis 

cezasiyle cezalandırılır. -••-.• 
. 2 . Bu çeşit birleşmelere girenler veya gir

mek için başkalarına yol gösterenler 5 yıla ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

I 3..; Yukarda yazılı birleşmeleri, dağıtıldıktan 
sonra., her ne suret ve nam altında olursa olsun, 
yeniden kurmaya teşebbüs eden, tnşkil veya tan
zim yahut sevk .ye idare edenler hakkında verile
cek cezalar altıda bir nispetinde arttırılır.'. 

4. Yukarıki fıkralarda. yazılı fiiller 141 il
ci maddenin 6 nci fıkrasında gösterilen tarzda 
işlendiği takdirde verilecek ceza yarıdan aşağı 
olmamak üzere arttırılır. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemiş 
olup da bunları' ve faillerini kovuşturmaya baş-
lanmazdan önce yetkili makamlara bildiren kim
selere verilecek ceza -hal ve şartlara ve hâdise
nin hususiyetlerine göre kısmen veya tamamen 
kaldırılabilir. 

Lâikliğe aykhrı olarak sosyal, iktisadi, siyasi 
veya hukuki nizamları kısmen de olsa dinî esas 
vo itikadlara" bağlamak veya halifeliği tesis .ama
ciyle veya siyasi menfaat yahut şahsi nüfuz te
min ve tesis eylemek maksadiyle" dini. veya din 
hislerini' yahut dince mukaddes tanınan şeyleri 
alet ederek her ne suretle olursa olsun propa
ganda yapan kimse iki yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

7. Yukarıki fıkrada' yazılı fiiller 142 inci 
maddenin 4 ncü fıkrasında gösterilen tarzda iş
lendiği takdirde verilecek .ceza yarıdan aşağı ol-
.nsmak üzere arttırılır. 

. 8. Bu maddede yazılı fiiller yay m voliyle 
imlendiği takdirde verilecek ceza üçte bir nispe
tinde arttırılır. 

9 Bû maddede yazılı fiiller 141 inci m ad- * 
ilin 7. inci fıkrasında gösterilen şahıslara karşı 
ve nyn; fıkrada tasrih olunan yerler içinde iş-
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lenirse ceza üçte bir nispetinde arttırılır. 

Madde. 192. — Bir kimsenin namusunu veya 
şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya itibarını 
fcracak veya şöhret veya servetine zarar verebi
lecek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa etmek veya 
îîşa mahiyetinde olmaksızın bu yolda isnatlarda 
bulunmak tehdidiyle kendisinden para alanlar 
veya başka türlü menfaat istihsal edenler veya
hut para almaya veya menfaat istihsaline teşeb
büs edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 200 
liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
ceza1 andırılırlar. 

Madde 265. — Kanuna göre memnu silâh
tan maksat: . 

. 1. Ordu tarafından kullanılmış veya kul
lanılmakta olan veya düşmandan igtinam olu
nan veya. bütün askerî şahıslara veya zabıta 
kuvvetlerine tahsis edilen eski veya yeni sis-, 

; tem her cins veya modelde makinesiz veya ağır 
veya hafif makineli harb tüfekleri veya diğer 
nevi harb aletleri.' kasatura, süngü, kılıç ve 
mızraklar; 

2. Ordu veya zabıta kuvvetlerine tahsis 
olunan tabancalarla çapı, cinsi ve modeli her 
ne olursa olsun fisek yatağı dâhil namlusu 15 
santimetreden uzun olan sair tabancalar; 

. 3. Sapı sayılmamak üzere uzunluğu (25) 
santimi geçen tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu 
her türlü kesici aletlerdir. 

Bir meslek veya sanatın icrasına mahsus 
veya ev levazımından olup da bu maksatla bu
lundurulan veya taşman veya kullanılan bıçak 
ve sair aletler memnu silâhtan sayılmaz. 

Madde 269. — Geçen maddelerde muharrer 
taarruz ve hakaretler, cebir ve şiddet ve. teh
dit ile icra olunmuş ise ceza bir misli arttırılır. 

Geçen maddelerde muharrer cürümlerin fa
ili hakaret ve taarruz eylediği şahıslara isnat 
ettiği e f al ve evsafın şayi ve mütevatir oldu
ğunu isbata kalkışırsa bu talebi katiyen kabul 
olunma.'. 

Madde 270. — Bu kanunun 159. 266 ve 208 
nci maddeleri hükümleri dışında sıfatlarından, 
memuriyet veya vazifelerinin ifasından dolayı 
Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu 
veya resmî heyetler üyelerinden veya Devlet 
memurlarından ad zikretmiyerek bir veya bir 
kaçının veya hepsinin müphem ve suizannı da-

I vet edecek mahiyette mütecavizane yazı ve re-
I simlerle şeref ve haysiyetlerini ihlâl edenler 
i. aşağıda yazılı olduğu üzere cezalandırılırlar: 
•':: Bu .fiil ve :.hareketler : -

1. Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Ku
rulu üyelerinden biri veya birkaçı veya hepsi
ne karşı işlenmiş ise verilecek ceza 6 aydan 2 
seneye kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasıdır* 

2. Resmî heyetler üyeleriyle Devlet memur
larından-biri veya birkaçı veya hepsi aleyhinde 
işleilmiş ise verilecek ceza 3 aydan 1 seneye 
kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezasıdır. 

. Ma'dde 311. — Başkasını bir suç işlemeye 
alenî olarak tahrik eden kimse aşağıda yazılı 
şekillerde cezalandırılır: . 

1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası mu
vakkat ağır hapsin üstünde bir ceza ise 3 sene
den 5 seneye kadar ağır hapis, 

2. Muvakkat ağır hapis vt.ya. hapis cezasını 
müstelzim ise fiilin nevine göre 3 seneye ka
dar hapis; 

3.4 Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para 
cezası; 

Tahrik, gazete Veya mecmua ile veya sair 
tabı aletleriyle-veya el ile yazılıp çoğaltılarak 

' yayınlanan ve dağıtılan yazılar ile ve umumi 
yerlerde levha ve ilân asmak suretiyle olursa 
yukardakî fıkralar uyarınca suçlu- hakkında 
tâyin olunacak ağır hapis ve hapis cezalan al
tıda bir arttırılır. Para cezası hükmolunacak 
hallerde bu ceza suçun nevine göre 25 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası olmak üze
re tâyin olunur. 

Yukarda 2, 3 sayılı bentlerde beyan olunan 
hallerde ceza hiçbir suretle tahrik olunan suç 
için muayyen olan cezanin en yukarı haddinin 
yarısını geçemez. 

Alenî tahrik sonucu olarak istenilen suç.iş
lenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse tah
rikçiler, asıl suçlular ile aynı derecede ceza gö
rürler. 

Madde 312 — Kanunun cürüm saydığı bir 
fiili açıkça öğen veya iyi gördüğünü soy]iyen 
veya halkı kanuna itaatsizliğe tahrik veyahut 
cemiyetin muhtelif sınıflarını umumun emniye
ti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tah
riş 'Cyliyen kimse l.ıir soneye kadar hapse vo 
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500 liraya kadar ağır para cezasına.,; mahkûm 
\ ) l u r . ' . • • • • • . . -; v.,..': 

Vukardakî fıkrada yazılı suçları basın yoliy-
le işliyenlere verilecek ceza altıda bir artırılır. 

Madde 403. — 1 - Uyuşturucu maddeleri 
ruhsatım veya'ruhsata aykırı olarak imal, 'it
hal veya ihraç veya bu fiillere teşebbüs eden
ler^ 3 yıldan 10. yıla kadar hapis1 cezösiyl<e bir
likte istihsal mmtakâları dışındaki ilce merkez
lerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet 
içinde emniyeti umumiye nezareti altında- bu
lundurmak üzere 3 yıldan 5 yıla kadar sürgün 
ve uyuşturucu maddenin her gram veya küsuru 
için 10 lira ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Şukadar ki, hükmedilecek para cezası 1000 
liradan aşağı olamaz. 

2. Uyuşturucu maddeleri memleket içinde 
ruhsatsız satanlar veya-satışa arzedenler veya 
satm alanlar veya yaninda veya başka bir yer
de bulunduranlar veya bu maddeleri pa
rasız devredenler ve bu suretle davranan
lar veya sevk veya nakledenler veya 
bunların alınıp satılmasına veya devrine 
veya her ne suretle olursa oİnıîn tedarikine va
sıta olanlar 2 yıldan"-5 yıla kadar hapis ceza
siyle birlikte istihsal mmtakalârl dışındaki ilce 
merkezlerinden birinde infaz «dilmek ve bu 
müddet içinde emniyeti umumiye nezareti • al
tında bulundurulmak üzere 2 yıldan .4 yıla ka-, 
dar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram 
veya küsuru için 10 lira ağır para cezaîariyk 
cezalandırılırlar. 

Şukadar ki, hükmedilecek, para cezası 500 
liradan aşağı olamaz. 

3. Birinci ve ikinci bentlerde yazılı cürüm
leri işlemek maksadiyle teşekkül vücuda geti
renlerle bu teşekkülleri idare edenler veya bun
lara dâhil olanlara iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

îk i ve daha ziyade kimselerin bu cürümleri 
işlemek için anlaşmaları teşekkül sayılır. 

Cürnıün, teşekkül vücuda getirenlerle ida
re edenler veya bu teşekküle dâhil bulunanlar 
tarafından işlenmesi halinde birinci ve ikinci 
bentlerde yazılı cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur. 

4. Birinci ve ikinci bentlerde yazılı cürüm
ler, bu cürümleri meslek've nanat veya maişet 
vasıtası haline getirenlerle aralarında anlaşma 

. ve irtibat .olmaksızın dki veya daha fazla kim
seler tarafından toplu olarak işlenirse bu bent-

j lerde yazılı cezalar y a n .nispetinde artırılarak 
I hükmolunur. 

5. 18 yaşını bitirmiyen küçükleri veya ceza 
I ehliyetini haiz bulunmayanları bu maddede yazılı* 
! cürümleri işlemekte kullanan kimseler asıl fiile 
i mürettep cezaya altıda bir ilâve edilerek cezalan-
I dırılırlar. 

Madde 404. — 1. Mahsus bir yer teckrikiy--
j le veya başka suretle halkı celbederek uyüşturu-' 
| cu maddelerin kullanılmasını teşvik eden vçya 

kolaylaştıranlarla bu maddeleri 18 yaşını bitir-
j miyen küçüklere veya görülür şekilde aklen 
I malûl olanlara veya müptelâlarına verenler hak-
! kında 403 ncü maddenin ikinci bendinde yazılı 

cezalar altıda bir nispetinde.artırılarak hüknıo-
Junur . 

I 2. Uyuşturucu maddeleri kullananlarla, bu 
I maksatla yanında bulunduranlar 6 aydan 1 yıla 
i kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para ceza

sına mahkûm edilirler. 
I Mükerrirler hakkında, hapis ve para cezasın-
j dan başka istihsal nimtakaları dışındaki ilce ̂ mer

kezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet 
içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmak ve bir yıldan aşağı olmamak üzere sür-
gün cezası da verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri kullanan kimseniu 
J alışkanlığı iptilâ derecesinde ise salâhı tıbben te-
i beyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve 

tedavisine hükmolunur. Hastane bulunmıyan .yer-
lerde ise bu kabîl kimseler hastane bulunan yer
lere, sevkedilirler. . 

J Alışkanlığı iptilâ derecesine vardırdığı tıbben 
tesbit edilenlerin hastanede muhafaza ve tedavi-

j i erine .yetkili mahkemece tahkikatın her safhasın
da karar verilebilir. 

i 4. Uyuşturucu maddeleri kullanmayı iptilâ 
derecesine vardıranlar hakkında, hastanede sa
lâh bulduklarından sonra infaz edilmek üzere 6 
aydan 1 yıla kadar emniyeti umumiye nezareti 

i altında bulundurulmak cezası da hükmolunur. 
5. '403 ncü madde ile bu maddede yazılı-CÜ-

i rümlerden birine iştirak etmiş olan kimse, resmi 
! makamlar tarafından haber' alınmadan evvel 
| keyfiyeti ve cürüm ortaklarını ve uyuşturucu. 
i maddelerin saklandığı vej'a imal- edildiği: ye r im 
I merciine haber vererek- bunların yakalanmalarını 
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ve: elde edilmelerini kolaylaştırırsa fiiline teret-. 
tüp eden cezadan muaf tutulur. -

Bu cürümler haber alındıktan sonra • eürmün 
meydana ç.ıkarılmasma veya şeriklerinin yakalan
masına hizmet ve yardım eden kimselerin cezası 

* yarı nispetinde indirilebileceği gibi yaptığı yar-
• dimin'derecesine göre tamamen de kaldırılabilir. 

Madde 406. —- 1. 403 ncü maddede yazılı 
cürümleri işliy enler tabip, diştabibi, dişçi, eczacı, 
ecza ticarethaneleri sahil.) ve mesul müdürleri, 
sıhhiye memuru, ve ebe iseler 2 yıldan eksik ol
mamak üzere hapsolunur;' ve mezkûr maddede 
yazılı para cezası dörtte bir artırılarak hükme
dilir ve bu cezalara muadil bir müddetle memu
riyetten mahrumiyet veya meslek ve sanatın ic
rasından mcmrraiyet cezaları da ilâve olunur. 

2. 403 ncü maddede ve 404 ncü maddenin 
1 nci bendinde yazılı cürümler, kara, deniz ve 
hava nakil vasıtalarında veya umuma açık yer
lerde bunların sahip ve müstahdemleri veya me
muriyet vazife ve nüfuzunu suiistimal suretiyle 
memur ve müstahdemler tarafından işlenirse bu 
maddelerde yazılı cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur ve bu cezalara muadil müddetle 
memuriyetten mahrumiyet veya meslek ve sa
natın icrasından memnuiyet cezaları da ilâve 
olunur. 

Madde 421, — Kadınlara ve genç erkeklere 
söz atanlar 3 aydan bir yıla kadar ve sarkıntı
lık edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis olunur. 

Madde 480. — Her kim toplu veya dağınık 
birkaç kişi ile ihtilât ederek diğer bir şahıs 
hakkında bir maddei mahsusa tâyin ve isnadı 
suretiyle halkın hakaret ve husumetine, mâruz 
kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak 

- <bir fiil isnat ederse üç aydan üç yıla kadar hap
se ve 200 liradan 2000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur. 

s Eğer bu fiil kendisine tecavüz olunan kimse 
yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisine hita- , 
ben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, re
sim veya her hangi bir yazı veya telefonla' iş
lenirse, failin göreceği ceza 4 aydan 3 seneye 
kadar hapis ve 250 liradan 2500 liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu
zuru ile beraber alenen vâki olursa ceza 5 ay
dan 3 seneye kadar hapis ve 300 liradan 3000 

(S . Say 

liraya kadar ağır para cezasıdır. 
Eğer bu cürüm umuma neşir veya teşhir 

olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıta-
lariyle irtikâp olunmuş ise failin göreceği ceza 
6 aydan 3 seneye kadar hapis, 1000 liradan 

I 5000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 482. — Her kim toplu veya dağınık 
Ibirkaç kişi ile ihtilât ederek her ne suretle 
olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret ve
ya vakar ve haysiyetine taarruz eyler ise 3 aya 
kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya- kadar ağır 
para cezasiyle mahkûm olur. 

Eğ:er bu fiil, kendisine tecavüz olunan kim
se yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisine 
hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, 
resim veya her hangi bir yazı veya telefon ile 
işlenirse failin göstereceği ceza 15 günden 4 aya 
kadar hapis ve 100 liradan 500 ] İraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu-
zuriyle beraber alenen vâki olursa ceza bir ay
dan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 1000 li
raya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer fiil, 480 ned maddenin 4 ncü fıkrasın
da beyan olunan vasıtalardan biriyle işlenirse 
failin göreceği ceza 3 aydan bir seneye kadar 
hapis ve 500 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezasıdır. 

Madde 486. — Bir dâvanın yetkili kaza mer
cilerinde görüldüğü veya bu mercilere arzolun-
duğu sırada tarafların veya müdafi veya kanuni 
mümessil veya vekillerinin dâva .hakkında ver
dikleri dilekçe, lâyiha veya sair evrakın yahut 
yaptıkları iddia ve müdafaaların ihtiva ettiği 
hakareti ıııutazammın yazı ve sözlerden dolayı 
takibat yapılmaz. 

; Dâva ile ilgili olarak yazılması ve söylenmesi 
lâzım ve zaruri olmıyan hakareti matazammm 
yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden hariçtir. 

Şukadar ki yetkili kaza mercilerince, kanu
nen muayyen olan inzibati tedbirlerden maada 
tecavüze uğrıyanın talebi üzerinde tazminata 

. hükm edilebileceği gibi birinci fıkrada yazılı .hal
lerde hakareti mutazammm evrakın ve tutanak
ların tamamen veya kısmen ortadan kaldırılma
sına da karar verilebilir. 

Madde 491. — Her kim, diğerinin ta*" 
malını rızası olmaksızın'bulunduğu ' 
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daİaımıak için alırsa 6 aydan 3 yıla. kadar hapis j 
olunur. I 

Hırsızlık, . • ' . ' " • . . ' 
1. Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerin

de bulunan Devlete ait mal ve evrak veya umu
mi müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer 
mahallerde bulunup menafii umuma ait olan eş
ya hakkında TU kubulrsa, 

2. Âdet muktezası olarak yahut lahsisi ve 
istimalleri itibariyle umumun tehâfülü altında 
bulunan eşya hakkında işlenirse; 

•i.- Hırsızla malı çalınan arasında hizmet ve- | 
ya bir iş yapmak veya bir yerde muvakkat ol- I 
sun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket 
icaplarından ileri gelen itimadı siistimal neticesi 
olarak hırsızın siyanetinş terk ve tevdi olunmuş 
eşya hakkında işlenirse; 

4. Gündüzün, bir bina içinde veya duvarla 
çevrilen müştemilâtına girilerek "işlenirse; 

5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus 
yerlerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yer
lerde ve kırlarda bırakılan ve haklarında 492 
nci maddenin 8 nci fıkrasının tatbiki mümkün ı 
olmıyan hayvanları bu yerden almak suretiyle 
işlenirse; 

Cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapistir. 
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 

iki veya daha fazlası birlikte işlenirse cezanın I 
aşağı haddi iki yıl hapistir. 

Madde 492. — Hırsızlık: j 
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya j 

mahsus bir yerde veya. müştemilâtında işlenirse; j 
2. Kanunen veya'Hükümetin emriyle res- j 

inen mühür altına alınmış şeyler hakkında iş- i 
lenirse; j 

3. Çalman şey umumi bir felâket ve musi- | 
betin tesir ve neticesini gidermek veya hafiflet- j 
mek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında olur. j 
yahut umumi nispet veya, heyecandan yahut i 
mal sahibinin uğradığı hususi bir felâketten j 
mütevellit kolaylıktan istifade suretiyle yapı- i 
hrsa, j 

4. Mezarlıkların veya mahfuz mezarlarla ) 
muhafaza veya tezyini için konulmuş yahut ce- i 
seti o gömülmüş eşya hakkında işlenirse, j 

5. îbadet olunan yerde ' mabede ait eşya j 
hakkında işlenirse, j 

o'. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat | 
eden yolcuların eşya ve parası hakkında yahut 

umuma maİısuü. nakliye vasıtalarını işletmekte 
bulunan idarelerin dairelerinde veya istasyon, 
iskele ve'meydanlarında veya mabetlerin içinde 
yapılırsa, 

7. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif'-
. edilmiş kereste ve. ağaçlar ve sair yerlerde ko-
parıl mı? veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık 
bırakılmış olan mahsuller ve tarlalarda bırakıl
mış ziraat aletleri "hakkında işlenirse, . 

8. Meskûn; bir hanenin doğrudan doğruya 
müştemilâtından olan veya duvarla çevrilmiş -
bulunan yerlerdeki hayvan -hakkında işlenirse, 

Suçlu iki yıldan F> yıla kadar hapis olunur. 
'Bu maddede yazıh suçlar 'ikiden fazla kim

seler' tarafın don birlikte yapılır yahut yukarda 
yazılı hallerden iki Areya daha fazlası birlikte 
işlenirse cezanın yukarı haddi yerilir. 

Madde 49:}. — Hırsızlık: 
1. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış 

mah başka yere kaldrmak için duvar, kapı, pen
cere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şa
hısları ve mallan muhafaza için sağlam mad
delerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yı
kar, devirir, kırar, deler veya mahveder yahut 
suni vasıtalarla veya şahsi çevikliği sayesinde 
bertaraf edileebilen maniaları kaldırarak hane 
vo. sair yerlere girer ve aşarsa, 

2. Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı baş
ka yere kaldırmak için taklit anahtar, yahut sa- . 
ir aletler kullanarak bir kilidi açar veya sahi
binin terk veya kaybettiği anahtarı elde ederek 
onunla yahut haksız yere elinde bulundurduğu 
asıl anahtarla açarsa, 

'6. Kıyafet değiştirerek işlenirse, 
4. Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takına

rak yapılırsa, 
5. Yankesicilik suretiyle yapılırsa, 
Cezası 3 yıldan 6 yıla kadar ağır hapistir. 
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 

iki veya daha fazlası birlikte olarak işlenir ya
hut bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılırsa cezanın yu
karı haddi hükmolunur. 

Hırsızlık, çalınan maldan geçici olarak fay
dalanmak maksadiyle işlenir ve çalman mal az 
zaman sonra iade olunursa 491 ve 492 nci mad
delerle bu maddeye göre hükmolunacak ceza 
yarıdan üçte ikiye kadar indirilir. Bu takdirde 
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takibat' yapıiniaâi suçtan zarar görenin şikâye
tine bağlıdır. 

MADDE 2. • 
yürürlüğo girer. 

Bu kanun yavımı tarihindi 

MADDE 3. '—•ı Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür.. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
F: L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik §. tnce 

• Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8.Ağaoğlu 
Adalet Bakam 

II. özyÖrük 
İçişleri Bakanı 

i Dışişleri Bakam 
j F. Köprülü 
1 Millî Eğitim Bakanı 
j ' T. îleri 
İ Eko. vo Ticaret Bakanı 
! Z. II. Velibese. 
\ G. ve Tekel Bakanı 
i N. özsan 
; Ulaştırma Bakam 

8. Kurtbele 

Maliye Bak an i 
77. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
•Bayın. B. V. 
H. Polatkan 

İşletmeler Bakanı 
î * Muhlis Ete 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Türk Ceza Kanununun ~bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

BÎRÎNCİ MADDE — Türk Ceza Kanununun 87. 141, 142, 163. 192, 265, 311, 
312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491,492, 493, 513, 567 ve 568 nci maddeleri 

.aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir: . • -
Madde 87. — Geçen maddelerin tatbikatında : 
1. Kabahat fiilinden dolayı sâdır olan hükümler bir cürüm vukuunda ve cür-

me mütaallik hükümler kabahat vukuunda; 
2. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve sanatın icrası hususunda tec

rübesizlik ve emirlerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işlenilen cürümler 
diğer cürümler mukabilinde ve sair cürümler bunlar mukabilinde; 

.3. Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan hükümler; 
4- Bu kanunun altmcı babının birinci faslındaki 316, 317, 318, 319, 320, 324 

ve 331 nci maddeleriyle ikinci fasıldaki 332 ve 333 ncü ve yedinci babın üçüncü 
faslındaki 403 ve 404 ncü maddelerde yazılı suçlardan dolayı verilen hükümler 
müstesna olmak üzere yabancı memleket mahkemelerinden verilen hükümler; 

Tekerrüre esas olamaz. 
(Hükümetin teklifi -aynen^kabul edilmiştir.) ~ 
Madde 141. — 1. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkü

münü tesis etmeye veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile kısmen veya tamamen or
tadan, kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal nizamları ceb
ren yoketmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam. altında olursa olsun kur
maya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut bu hususlarda yol 
gösteren kimse sekiz yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

2. Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yok etmek gayesini güden 
cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül, teşkil, 
tanzim veya sevk ve idare eden yahut buhususlarda yol gösteren kimse aynı ceza 
ile cezalandırılır. 

3. Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya demokrasi prensiplerine aykırı 
olarak Devletin tek bir fert yahut bir zümre tarafından idare edilmesini hedef 

tutan emniyetleri kurmaya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut 
bu hususlarda yol gösteren kimse birinci fıkrada yazılı ceza ile cezalandırılır. 

4. Anayasannı tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiyle kısmen veya ta
mamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yok'etmeye veya zayıflatma
ya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevesül, teşkil, tanzim veya sevkü idare 
eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse bir yıldan 3 yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

5. 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cemiyetlere girenlere 5 yıldan 12 yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 4 ncü fıkrada yazılı halerde 6 aydan 2 yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

6. Yuk'arıki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet daireleri, beledi veler veya ser
mayesi kısmen veya tamamen Devlete ait-olan.iktisadi Teşekküller, sendikalar, 
işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde veya bunların me
mur, müstahdem ve mensupları arasında işliy enler hakkında verilecek ceza üçte-
bir nispetinde artırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenl.erdeh biri suçu ve diğer faillerini, tahki
katın her safhasında yetkili makamlara bildirdiği takdirde bu kimseye verilecek 
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ceza hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre kısmen veya tamamen 

' kaldırılabilir. 
8. Bu madede yazılı suçlardan dolayı mükerir olanlar hakkında hükmedi-

• lecek ceza bir misli artırılır. * .' 
9. Bu maddedeki cemiyet tâbirinden maksat, 2 veya daha ziyade kimselerin 

birleşmeleri halidir. 
Madde 142. — 1. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümü

nü tesis etmek veya bir sosyal sınıfı cebir.yolu ile kısmen veya tamamen ortadan 
kaldırmak yahut memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal nizamları cebren 
yok etmek veya Devletin siyasi: ve hukuki nizamlarını topyekûn yok etmek için her 
ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 3 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

2. Cumhuriyetçiliğe aykırı veya demokrasi prensiplerine aykırı olarak Devle
tin tek. bir fert veyahut bir zümre tarafından idare edilmesi için. her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan kimse aynı ceza ile cezalandırılır. - -

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiyle kısmen veya tama
men kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak için 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 3 yıla kadar ağır hapis ceza
siyle cezalandırılır. 

4. Yukarıki fıkralarda.yazılı fiilleri, taallûk ettikleri gayeleri gerçekleştir
mek maksadiyle övenler 1 nci ve 2.nci fıkralarda yazılı hallerde 5 ve 3 ncü fıkrada 
yazılı, halde 2 yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 141 nci maddenin 6 nci fıkrasında .yazılı 
kimselere karşı veya aynı fıkrada tasrih edilen yerler içinde işliyenlere verilecek 
ceza üçte bir nispetinde artırılır. . ' 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller neşir vasıtasiyle işlendiği takdirde veri 1A-
• cek ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden biri suçu ve diğer faillerini tahki
katın her safhasında yetkili makamlara bildirdiği takdirde bu kimseye verilecek 
ceza hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre kısmen veya tamamen kaldı
rılabilir. 

8. Bu maddede yazılı suçlardan dolayı mükerrir olanlar hakkında hükmedile
cek ceza bir misli artırılır. 

Madde 163. — 1. Lâikliğe aykırı olarak sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki 
nizamları kısmen de olsa, dinî esas ve inançlara bağlamak veya halifeliği tesis 
etmek amaciyle cemiyetler kurmaya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
edeıı yahut bu hususlarda yol gösteren kimse 4 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

2. Bu çeşit cemiyetlere girenler veya girmek için başkalarına yol gösterenler 
5 yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. -

3. Lâikliğe aykırı olarak sosyal,, iktisadi, siyasi veya hukuki nizamları kıs 
men de olsa dinî esas ve inançlara bağlamak vöya halifeliği tesis amaciyle veya 
siyasi menfaat yahut şahsi nüfuz teinin ve tesis eylemek maksadiyle dini veya 
din hislerini yahut dince mukaddes tanınan, şeyleri, alet ederek her ne suretle 
olursa olsun propaganda yapar) kimse 2 yırdan 5 yıla. kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. • 

4. Bu maddede yazılı fiiller 141 nci maddenin 6 nci fıkrasında gösterilen şa
hıslara karşı ve ayni fıkrada tasrih o.k;nan yerler içinde işlenirse ceza üçte bir 
nispetinde artırılır. 
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5. Bu maddede yazılı fiiller nesir yolu ile-işlendiği takdirde verilecek ceza uç-

t o bir nispetinde-'artırılır. 
(i. Yukarıki fıkralarda...yazılı suçları isliy enlerden biri suçu ve diğer failleri

ni tahkikatın her safhasında yetkili makamlara bildirdiği takdirde bu kimseye 
verilecek ceza hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre kısmen veya ta
li lamen ortadan kaldırılabilir. - ' • • 

7. 141 nci maddenin 9'ncu fıkrası hükmü bu maddede uygulanıl'. 
Madde 192. — Bir kimsenin namusunu veya şeref ve haysiyetini ihlâl edecek 

veya itibarını kıracak veya şöhret veya servetine zarar verebilecek bir hususu 
neşir vasıtasiyle ifşa etmek veya ifşa mahiyetinde olmaksızın DU yolda isnatlarda 
bulunmak tehdidi ile kendisinden para alanlar veya başka türlü menfaat istih
sal edenler veyahut para almaya veya menfaat istihsaline teşebbüs ' edenler 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

Madde 265. -*- Kanuna göre memnu silâhtan maksat : 
1. Ordu tarafından kullanılmış veya kullanılmakta olan veya düşmandan iğ-

tinam olunan veya bütün askerî şahıslara veya zabıta kuvvetlerine tahsis edilen 
eski veya yeni sistem her cins veya modelde makinesiz veya ağır veya hafif ma
kineli harb tüfekleri veya diğer nevi harb aletleri, kasatura, süngü, kılıç ve mız
raklar; 

2. Ordu veya zabıta kuvvetlerine tahsis olunan tabancalarla çapı,.cinsi ve mo
deli her ne olursa olsun fişek yatağı dâhil namlusu 15 santimetreden uzun olan 
sair tabancalar; 

3. Sapı sayılmamak üzere .uzunluğu (25) santimi geçen tek veya çift yüzlü 
ve sivri uçlu her türlü kesici aletlerdir. 

Bir meslek veya sanatın1 icrasına mahsus veya ev levazımından olup da bu 
maksatla bulundurulan veya taşman veyc- kullanılan bıçak ve sair aletler memnu 
silâhtan sayılmaz. 

(Hükümetin 'teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
Madde 311. — Bir suçun işlenmesini alenî olarak tahrik eden kimse aşağıda 

yazılı, şekillerde cezalandırılır : ;.$***> 
1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvakkat ağır hapsin üstünde bir ceza 

ise, 3 seneden 5 sene3re kadar ağır hapis; 
2. - Muvakkat ağır hapis veya hapiv cezasını müstelzim ise fiilin nevine göre 

3 seneye kadar hapis; 
3. Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para cezası. 
Tahrik, gazete veya mecmua ile veya sair tabı aletleri ile veya el ile yazılıp 

çoğaltılarak yayımlanan ve dağıtılan yaz dar ile ve umumi yerlerde levha ve ilân 
asmak suretiyle olursa yakardaki fıkra 1-; ı; uy arınca., suçlu hakkında tâyin oluna
cak ağır hapis ve hapis cezaları altıda bir artırılır- Para cezası hükmolunacak hal
lerde bu ceza suçun nevine göre 25 lira ilan 1000 liraya kadar ağır para cezası 
olmak üzere tâyin olunur. 

Yukarda 2, 3 sayılı bentlerde beyan olunan hallerde ceza "hiçbir suretle, tah
rik olunan suç için muayyen olan cezanın en yukarı haddinin yarısını geçemez. 

Alenî tahrik sonucu olarak istenilen suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs 
edilirse tahrikçiler, asıl suçlular ile aynı derecede ceza görürler . 

Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öğen veya iyi gördüğü
nü söyliyen veya halkı kanuna itaatsizliğe ve yahut cemiyetin muhtelif sınıflarını 
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Umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eylıyen kimse 
1 seneye kadar hapse ve 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Yukardaki fıkrada yazılı suçları basm yolu ile işliyenlere verilecek ceza altida 
bir artırılır. ı 

Madde 403. — 1 - Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak 
imal. ithal veya ihraç veya bu fiillere teşebbüs edenler, 3 yıldan 10 yıla kadar 
hapis cezasiyie birlikte istihsal mııitakaları dışındaki ilce merkezlerinden birinde 
infaz edilmek ve bu müddet içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundur
mak üzere 3 yıldan 5 yıla kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram veya 
küsuru için 10 lira ağır para cezasiyie cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 1000 liradan aşağı olamaz. 
2. Uyuşturucu maddeleri memleket. içinde ruhsatsız satanlar veya. satışa arze-

denler veya satın alanlar veya yanında veya başka bir yerde bulunduranlar veya 
bu maddeleri parasız devredenler ve bu suretle davrananlar veya sevk veya nak
ledenler veya bunların alınıp satılmasına veya devrine veya her ne suretle olursa 
olsun tedarikine vasıta olanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasiyie birlikte istih
sal mmtakaları 'dışındaki ilce merkezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet 
içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak üzere 2 yıldan 4 yıla ka
dar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram veya küsuru için 10 lira ağır para 
cezalariyle cezalandırılırlar. 

Şu 'kadar ki, hükmedilecek para cezası 500 liradan aşağı olamaz. 
3. Birinci ve ikinci bencilerde yazılı cürümleri işlemek maksadiyle teşekkül 

vücuda getirenlerle bu teşekkülleri idare edenler veya bunlara dâhil olanlara iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

i k i ve daha ziyade kimselerin bu cürümleri işlemek için anlaşmaları teşekkül 
sayılır. 

Oürmim, teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya bu teşekküle dâhil bu
lunanlar tarafından işlenmesi halinde birinci ve ikinci bendlerde yazılı cezalar bir 
misli, artırılarak hükrnolunur. 

4. Birinci ve ikinci bendlerde yazılı cürümler, bu cürümleri meslek ve sanat 
veya maişet vasıtası- haline getirenlerle aralarında anlaşma ve irtibat olmaksızın 
iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak işlenirse bu bendlerde yazılı 
cezalar yarı nispetinde artırılarak hükrnolunur. 

. 5. 18 yaşını bitirmiyen küçükleri veya ceza ehliyetini haiz bulunmıyanları bu 
maddede yazılı cürümleri işlemekte kullanan kimseler asıl fiile mürettep cezaya al
tıda bir ilâve edilerek cezalandırılırlar. 

(Hükümetin teklifi ajmen kabul edilmiştir.) 
Madde 404. — 1. Mahsus bir yer tedariki ile veya başka suretle bir voya daha 

ziyade kimseleri celbederek uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştıran
larla bu maddeleri 18 yaşını bitirmiyen küçüklere veya görülür şekilde aklen ma
lûl olanlara veya-müptelâlarına verenler hakkında 403 ncü maddenin 2 nci ben
dinde yazılı cezalar altıda bir nispetinde artırılarak hükrnolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlarla bu maksatla yanında bulunduranlar 
6 aydan 1 vı!a kadar hapis ve 500 lirava kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler.' 

'Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasından başka istihsal mmtakaları 
dışındaki ilce merkezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet içinde emniyet1 

umumiye.nezareti altında bulundurulmak ve 1 yıldan aşağı olmamak üzere'" ' 
gün cezası da verilir. . . 
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Uyuşturucu maddeleri kulanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesinde ise 
salahı tıbben- tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve tedavisine de 
hükmolunur. Hastane bulunmıyan yerlerde ise bu kabîl kimseler hastane bulu
nan yerlere sevkedilirler. 

Alışkanlığı iptilâ derecesine vardırdığı tıbben tesbit edilenlerin hastanede 
muhafaza ve tedavilerine yetkili mahkemece tahkikatın her safhasında karar ve
rilebilir. * !, 

Uyuşturucu maddeler alışkanlığı, iptilâ derecesine vardıranlar hakkında, 6 
aydan 1 yıla kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak cezası da 
hükmolunur. ; 

3. 403 ncü madde ile bu madde yazılı cürümlerden birine iştirak etmiş olan 
kimse, resmî makamlar tarafından haber alınmadan evvel keyfiyeti ve cürüm or
taklarını ve, uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri mercii
ne haber vererek bunların yakalanmalarını ve elde edilmelerini kolaylaştırırsa 
fiiline terettüp eden cezadan muaf tutulur. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra ciirmün meydana çıkarılmasına veya şe
riklerinin yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimselerin cezası yarı nispetin
de indirilebileceği gibi vaptığı yardımın derecesine göre tamamen de kaldırılabi
lir. ; 

Madde 406. — 1. 403 ncü maddede yazılı cürümleri işliyenler tabip, veteri
ner, kimyager, eczacı, diş tabibi, "dişçi, ecza ticarethaneleri, sahip ve mesul mü
dürleri, sivil ve askerî sağlık memurları, ebe, hemşire, hastabakıcı iseler 4 yıl
dan 10 yıla -kadar hapsolunur ve mezkûr maddede yazılı para cezası dörtte bir ar
tırılarak hükmedilir. 

Bu cezajara muadil bir müddetle memuriyetten mahrumiyet veya meslek ve 
sanatın icrasından memnuiyet cezaları da ilâve olunur. 

2* 403 'ncü maddede ve 404 ncü maddenin birinci bendinde yazılı cürümler. 
kara, deniz ve hava nakil vasıtalarında veya umuma açık yerlerde bunların sahip 
ve müstahdemleri veya memuriyet vazife ve nüfuzunu suiistimal suretiyle me
mur ve müstahdemler tarafından işlenirse bu maddelerde yazılı cezalar bir misli 
artırılarak hükmolunur ve bu cezalara muadil müddetler memuriyetten mahru
miyet veya meslek ve sanatın icrasından memnuiyet cezaları da ilâve olunur. 

Madde/42i; — Kadınlara ve genç erkeklere söz atanlar 3 aydan bir yıla kadar 
ve sarkıntılık edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis olunur. 

(Hükümetin teklifi ajnıen kabul edilmiştir). 
Madde 480. — Her kim toplu veya dağınık birkaç kişi ile ihtilât ederek diğer 

bir şahıs hakkında bir maddei mahsusa tâyin ve isnadı suretiyle halkm hakaret 
ve husumetine mâruz lalacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak bir fiil isnat 
ederse üç aydan üç yıla kadar hapse ve 200 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda -ya
hut kendisine hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, resim veya her han
gi bir yazı veya telefonla işlenirse failin göreceği ceza 4 aydan 3 eneye kadasr ha
pis ve 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuru ile beraber alenen vâki olursa 
ceza 5 aydan 3 seneye kadar hapis ve 300 liradan 3 000 liraya kadar ağır para ce
zasıdır. 

Eğer bu cürüm umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair ne-
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şir. vasıtalariyie irtikâp olunmuş ise failin göreceği ceza 6 aydan 3 sene kadar hapis, 
î OÖO liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir). " 
Madde 482. — Her kim toplu veya dağınık birkaç;, kişi ile ihtilâl, ederek her n»-

suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya vakar ve haysiyetine 
taarruz eyler ise 3 aya kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır para <jeza-
siyle mahkûm olur."" • 

Eğer bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut 
kendisine hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, resim veya her- hangi 
bir yazı veya telefon ile işlenirse.failin göreceği ceza 15 günden 4 aya kadar ha
pis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan k i m i n i n huzuriyie beraber alenen vâki olur
sa ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 1 000 liraya kadar ağn* p:ıv:t 
cezasıdır. 

Eğer fiil, 480 nci maddenin 4 ııcii fıkrasında beyan olunan vasıtalardan biriyle 
işlenirse failin göreceği ceza 3 aydan bir soneye kadar hapis ve 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir). 
Madde 486. — Tarafların veya vekil, müdafi, müşavir yahut kanuni mümessil

lerinin bir dâva hakkında kaza mercilerine verdikleri dilekçe, lâyiha veya sa
ir evrakın yahut yaptıkları iddia ve müdafaaların ihtiva ettiği hakareti muta
zammm yazı ve sözlerden dolayı takibat yapılmaz. 

Dâva ile ilgili olarak yazılması ve söylenmesi lâzım ve zaruri olmıyan haka
reti mutazammm yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden hariçtir. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde yetkili kaza mercilerince kanunen muayyen 
olan inzibati tedbirlerden maada tecavüze uğrıyanm talebi üzerine tazminata 
hükmedilebileceği gibi hakareti mutazammm yazı ve sözlerin evrak ve tutanak
lardan kısmen veya tamamen kaldırılmasına da karar verilebilir. 

Madde 491. — Her kim, diğerinin taşınabilir malını rızası olmaksızın bulun
duğu yerden faydalanmak için. alırsa 6 aydan 3 yıla kadar hapsolunur. 

Hırsızlık, 
1. Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerinde bulunan Devlete ait mal ve ev

rak veya umumi müesseselerde muhafaza o Liman yahut "diğer mahallerde bulunup 
menafii umuma ait olan eşya hakkında vukubulursa; 

2. Âdet muktezası olarak yahut tahsisi ve istimalleri itibariyle umumun te-
kâfülü altında bulunan eşya hakkında işlenirse; 

3. Hırsızla malı çalman arasmda hizmet veya bir iş yapmak veya bir yerde 
muvakkat olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket icaplarından ileri ge
len itimadı suiistimal neticesi olarak hırsızın sıyanetine terk ve tevdi olunmuş eş
ya hakkında işlenirse; 

4. Gündüzün bir bina içinde veya duvarla çevrilen müştemilâtma girilerek 
işlenirse; 

5. Mandıra, ağıl. gibi hayvanata mahsus yerlerde bulunan yahut lüzumuna 
göre açık yerlerde ve kırlarda bırakılan ve haklarında 492 nci maddenin 8 nci fık
rasının tatbiki mümkün olmıyan hayvanları bu yerden almak suretiyle işlenirse; 

Cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapistir. 
B.u maddede ayrı ayrı gösterilen halle eden iki veya daha fazlası birlikte iş-
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•Jenirse cezanın aşağı haddi iki yıl hapistir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir..) 
2(>17 sayılı .Kanunun 13 ncü maddesinin büyük baş hayvanları çalanlar' hakkın

da Türk Ceza Kanununa göre verilecek cezanın üç kat artırılacağına dair olan 
hükmü ayrıca uygulanmaz. 

(491 nci. maddenin sonuna komisyonca ilâve edilen fıkra-) 
Madde 492. — Hırsızlık : 
1. .Heceleyin bir bina •içinde yahut süknaya mahsus bir yerde veya müştemi

lâtında işlenirse; 
2. .Kanunen veya Hükümetin, emri ile resmen mühür altına alınmış şeyler 

hakkında işlenirse; 
3. Çalman şey umumi bir felâket ve musibetin tesir ve neticesini, gidermek 

veya hafifletmek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında olur yahut umumi mu
sibet veya heyecandan yahut mal sahibinin uğradığı hususi bir felâketten müte
vellit kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa; 

4. • Mezarlıkların veya'mahfuz mezarların muhafaza veya tezyini için konul
muş yahut.cesetle gömülmüş eşya hakkında işlenirse; 

5. İbadet olunan yerde mabede ait eşya hakkında işlenirse; 
6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat eden yolcuların eşya ve parası 

hakkında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan idarele
rin dairelerinde veya istasyon, iskele ve meydanlarında veya mabetlerin içinde 
yapılırsa; 

7. Yankesecilik suretiyle işlenirse; 
8. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif edilmiş kereste ve ağaçlar vesair yer

lerde koparılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göe açık bırakılmış olan mahsuller ve 
tarlalarda bırakılmış ziraat aletleri hakkında işlenirse; 

suçlu 2 yıldan 5 yıla kadar hapsolunur. 
Bu maddede yazılı suçlar 2 den fazla kimseler tarafından birlikte yapılır_ yahut 

yukarda yazılı hallerden 2 veya daha fazlası birlikte işlenirse cezanın yukarı had
di verilir. • . * 

Madde 493. — Hırsızlık : 
1. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere kaldırmak için du

var, kapı, pencere, demir parmaklık, kasa- ve sandık gibi şahısları ve malları mu
hafaza için sağlam maddelerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkar, devirir, 
kırar, deler veya mahveder yahut sun'İ vasıtalarla veya şahsi çevikliği sayesinde 
bertaraf edilebilen maniaları kaldırarak hane ve sair yerlere girer ve aşarsa; 

2. Cürüm işlemek veya çalınmış eşyavı başka .vere kaldırmak için taklit anah
tar, yahut sair aletler kullanarak bir kilidi acar veya sahibinin terk veya kaybet
tiği anahtarı elde ederek onunla yahut haksız yere elinde bulundurduğu asıl anah
tarla açarsa; 

3. Kıyafet değiştirilerek işlenirse; 
4. Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takınarak yapılırsa: 
5. Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya müştemilâtından olan veya duvarla 

çevrilmiş bulunan yerlerdeki hayvan hakkında işlenirse; 
cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir. 
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 2 veya daha fazlası birlikte olarak 

işlenir yahut bıı maddede yazılı suçlar 2 den fazla kimseler tarafından yapıl ursa 
cezanın yukarı haddi hükmolunur. 

491 nci maddenin son fıkrası hükmü bu maddede dahi-cereyan eder. 
( S. Sayısı : 264 ) 



— 40 — 
Ma&de*r513. — Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu emlâk ve araziyi ta

mamen veya lasmen zabt ve tasarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için 
ö arazi ve emlâkin dudutlarını değiştirir veya bozarsa iki ayden iki seneye kadar 
hapsolunur ve 150 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Köy hükmi şahsiyetine ait" olduğunu veya öteden beri köylünün müşterek isti
fadesine terkedilmiş bulunduğunu bilerrek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi 
gayrimenkulleri kısmen veya tamamen zabt ve tasarruf eden veya sürüp eken 
kimse hakkında bjriııci fıkrada yazık-"cezalar uygulanır. 

Hakkı olmıyan bir menfaat elde etmek için umumi ve hususi suların mecrasını 
değiştiren kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

Madde 567. — Her kim, umuma mahsus veya umuma açık yerlerde kumar oy
natır veya oynatmak için yer gösterirse on beş günden iki aya kadar hafif hapis 
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para cefasına ve tekerrürü halinde bir ay
dan altı aya kadar hafif hapis ve 500 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası
na mahkûm olur. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynamaya yarıyan veya kumar oyna- . 
maya tahsis olunan mevad ve alât ile ortada bulunan eşya ve para zabt Sre müsa
dere olunur. 

Fail : 
1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu; 
2. Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irtikâbında kumar oynıyanlara 

karşı banko tutan olduğu takdirde yukarıki. fıkralarda yazık cezalar bir misli artı
rılarak hükmolunur. 

Madde 568. — Her kim, yukarıki maddede beyan olunan kabahate iştirak et
meksizin umumi veya umuma açık mahalde kumar oynarsa bir aya kadar hafif ha
pis ve 50 liradan 100 liraya kadar hafif -para cezasiyle cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde ceza on günden iki aya kadar hafif hapis ve 100 liradan 200 
liraya kadar hafif para cezasıdır. 

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

( S. Sayısı : 264 ) 


