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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Antalya Milletvekili Akit Sarıoğlu ve dört ar

kadaşının, halkevleri hakkındaki kanun tfeklifî ile 
Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent ve iki ar

kadaşının, yeni Gördes Kasabasının kuruluşu 
hakkındaki kanun teklifi, istekleri üzerine geri 
verildi. 

Kapalı Oturuma geçildi. 

(îkinci ve Üçüncü Oturumlar kapalıdır». 

A,,— Sözlü sorular 

Kars Milletvekili Abbas Çetin'in Horasan'a 
kadar gitmiş bulunan demiryolunun Sarıkamış 'a 
kadar uzatılmasının ve Kağızman - Horasan ara
sında bir şose inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair olan sözlü sora önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/467) 

B — Yazılı sorular 

Konya Milletvekili Saffet Gürol'un batan Re
fah vapurunda ölen denizyolları mensuplarının 
adlarına, yetim ve dullarına maaş ve ikramiye 
verilip verilmediğine ve bunla? hakkında da bir 
kanun tasarısının Meclise şevkinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair olan yazılı soru önergesi, 

Teklif 

1. — Bursa Milletvekili Agah Erozaırııı, 
Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun 
teklifi (2/300) (içişleri ve Bütçe komisyonla
rına) 

Dördüncü Oturum 
Vaktin gecikmesi dolayısiyle 2 1 . X I . 1951 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
Said Bilgiç 

Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir (6/466) 
Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in 30 

Eylül 1951 tarihine kadar yabancı memleketlerde 
tekevvün etmiş dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi 
için 2/12696 sayılı Karar uyarınca yapılan it
halâtın neden ibaret olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/468) 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in izmir 
ve Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri ile Halk Bankası tarafından Sümer-
banka devredilmiş bulunan pamuk ve pamuk ip
likleri hakkındaki K/836 ve K/837 sayılı ka
rarlar tatbikatının verdiği neticelere dair olan 
yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir (6/469) 

Rapor 
2. —- Diyarbakır iline bağlı Eğil İlçesi adı

nı n Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağı adı
nın da Eğil olarak değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/252) (Gündeme) 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R İ N C î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Said Bilgiç (İsparta), Püruzan Tekil (İstanbul) 

mmv-

BAŞ3MN — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜI&tfİŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri-
mtiı'değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Tek^dağiMiUetiveküi Şevket Mocan ve 53 arka-
iâa§mın,iTiürk GemManununun 141 nci maddesi
nin ve Ç.orum MiMetvekili Hüseyin Ortakcıoğ-
lu ve 2 arkadaşı ile Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey'in, Türk Ceza Kaımnunun 515, 567 ve 
568 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun'teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103,2/37,219,235) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü hak
kında söz istiyen arkadaşlara söz vereceğiz. Mil
let Partisi adına istedikleri için ilk söz Osman 
Boln&başı 'nmdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem•< arkadaşlar, Birinci Menderes Hükümetinin 
programı Meclisimizde müzakere edilirken Millet 
Partisi adma görüşlerimizi açıklamıştık. Birinci 
Menderes Hükümeti programındaki aşırı sağ ve 
aşırı Sol cereyanlarla mücadele hususunda Mil
let Partisinin endişesini tebarüz ettirmiştik, 
Bugün aynı görüşe sadık kalarak tasarı üze
rinde konuşacağız. 

Arkadaşlar, dünyanın bildiği bir hakikat var
dır ki, komünizm siyasi ve iktisadi bir mezhep 
olmaktan tamamen çıkmış ve. Türkiye'nin yanı-
ba,şmda bulunan ve Türkiye için düşman oldu
ğunu saklamaya lüzum görmediğimiz Sovyet 
Rusya'nın istilâ emellerinin vasıtası haline gel
miştir. Felsefi ve ideolojik mahiyetini kaybede
rek, yabancı bir devletin aleti haline gelen bir 
cerayana taraftar olanlara Türkiye'de müsama
ha, göstermeyi bu memlekete bağlı hiçbir insan 
kabuh edemez. (Bravo sesleri) Millet- Partisinin 
esas itibariyle iktidarla bu mevzuda hiçbir ihti

lâfı yoktur. (Soldan bravo sesleri) 
Hatırlarda olduğu üzere Birinci Menderes.j Hü
kümetini tenkid ettiğimiz zaman, aşırı sağ ve 
sol cereyanlar hakkında, mevcut programda bir 
kıstas kabul edilmediğini, program için bir ku
sur olarak ileriye sürmüş ve komüzimle mücade
lenin sadece Ceza kanunları ile yapılamayacağı 
hakikatini tebarüz ettirmiştik. Hepinizin bildiği 
üzere, komünizmle mücade etmek için üç türlü 
vasıta düşünmek mümkündür. Bunların başında 
gelen ve en müessir olduğuna kaani bulundugu-
mzu vasıta, bir memleketteki sefaleti, adaletsiz
liği ve sosyal sınıflar arasındaki gayritabiilik-
leri, muvazenesizlikleri kaldırmaktır. Hepinizin 
hatırlıyacağı üzere, İkinci Dünya Harbinden 
sonra Avrupa'nın bir komünist istilâsına uğra
masına mâni olmak istiyen Amerika, yeise dü
şen küte! eleri arkasından sürükliyen komünzmi 
yıkmak için milyarlarca Amerikan Dalarını Av
rupa'ya sokmuştur. Eğer Ceza kanunları kâfi 
gelseydi elbetteki böyle bir tedbire baş vurulmı-
yacaktı. Bu itibarla komünizmle mücadele etmek 
istiyen Hükümetin memlekette ki hayat pahalılı
ğı ile de mücadele etmesini, sefaleti ortadan kal
dırmasını ve ye'se düşeceklerin adedini mümkün 
olduğu kadar azaltmasını temenni etmek de va
zifemizdir. (Soldan yapılıyor sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, komünizmin hakiki 
mahiyetini halka anlatmak^ komünizmtn maskesi
ni düşürerek bir Moskof aleti olduğunu halka 
anlatmak komünizmle mücadele etmenin başka 
vasıtasıdır. 

Nihayet bir fikir ileri sürüyoruz: Fikre karşı 
en müessir silâhın fikir olduğu kanaatindeyiz: 
Hiç şüphesiz refahı artırmak, adaletsizliğe mâîıi 
olmak, komünizm cereyanını bu memleketten büs-
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B : 7 21 .11 . 
bütün ortadan kaldırmaz. Amerika gibi refahın 
en yüksek seviyesine ulaşmış bir memlekette da
hi Rus ajanı olan komünistler vardır. Bu itibar
la Hükümet hiçbir kanuni salâhiyet almasın gibi 
bir iddiada bulunmak aklımızdan geçen bir 
keyfiyet değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu umumi esasları 
tebarüz ettirdikten sonra mühim bir nokta üze
rinde durmak lüzumunu hissediyorum. Her han
gi bir meselede prensip itibariyle iktidarla bera
ber olmak, o gayeye varmak için kullanılan va
sıtaların kifayetsizâliği üzerinde durmak ve bâzı 
tenkidlerde bulunmak hakkını öyle tahmin ediyo
rum ki; muhalefetten nezetmez. Biliyorsunuz ki, 
vatandaşın bütün siyasi hak ve hürriyetleri A.na-̂  
yabanın teminatı altındadır. Vatandaşın bu hak
larını kullanırken her türlü korkudan, endişeden 
vesveseden uzak kalması lâzımdır. 

Kanunlar tedvin edilirken iftiraya ve tezvire 
imkân bırakacak şekilde elestiki hükümler kanun
lara konulacak olursa suiniyet erbabına fırsat ve 
imkân verilmiş olur. 

Hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarısı
nın gerekçesine dikkat edecek olursak orada 
demokrasiyi müdafaa etmek, hürriyeti mü
dafaa etmek, millî varlıkları müdafaa et
mek esaslarını görmekteyiz. Binaenaleyh hepi
mizce mukaddes olan bu esasları korumak maksa-
diyle gelen bu kanun bizzat bu easasları zedeleye
cek elestiki hükümlerden uzak kalmak mecburi
yetindedir. Demokrasiyi koruyalım derken de
mokrasiyi zedelemekten uzak kalmalıyız. 

Kanunun hangi bakımdan bu dediğimiz mah
zurları ihtiva ettiğini yeri gelince arzedeceğim. 
Yalnız bir noktayı hafızanızda canlandırmak is
terim. Kanun iftiraya mesnet olabilir. Dünya
da iftiraya mevzu olmayacak hiçbir şey düşünü
lemez. Bu itibarla bir kanun iftiraya mesnet 
olabilir diye o kanunun çıkarılmaması elbette tek
lif edilemez. Yalnız dikkat edecek olursak, si'yasi 
mücadelede iftiranın silâhı olarak kullanılacak 
olan kanun hükümleri muayyendir. Beş altı sene
den beri biz mücadele içinden gelmiş insanlarız. 

' Hiç bir siyaset adamına bir hırsızlık isnat edile
mez. Fakat böyle bir adama, devletin şahsiyeti 
aleyhine suç işlemiş gibi her türlü isnatların ya
pılması bu memlekette çok vâkıdır. Bir insana 
komünistlik isnadı ve iftirası, bu iftiraların ve 
isnatların en korkuncudur. Acısını çeken in
sanlar olarak bunları, bugünkü iktidara, uzun 
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sözlerle hatırlatmaya lüzum görmüyorum, fünün 
birinde bizlere kızıl, faşist diyen adam, büs Mec
lis kürsüsünde vatanperverliğimizden dolayı te
şekkür etti. Demek ki siyaset, deve kuşu, zaman 
ve yeri gelince öyle, icabettiği zaman böyle dü
şünülüyor. Mareşal gibi, şahsiyeti bir millete mal 
olmuş bir adama komünistlik isnat ediliyor. Köy 
köy dolaşılarak o halde siyasi ihtirasın insanları 
bu nevi iftiralara götürmiyeceğini kim temin ede
bilir? Bu itibarla hükümetin eline çok kesin bir 
silâh veriyoruz. Bu silâhı hükümet de kötüye kul
lanabilir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Adliye var adliye. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyursun Adnan Menderes tasrih edeyim. 
Hükümet de kötüye kullanabilir, fertler de bu 
kanunlardan istifade ederek iftiralara başvura
bilir. 

Sayın Menderes buyurdular ki, bu silâhı Ad
liyeye vereceğiz. Evet, Türk hâkimleri bu silâhı 
mutlaka kötüye kullanacak değildir. Mutlaka Sa
yın Menderes Hükümetinin Adalet Bakanı, sav
cılara emir verecektir, Çünkü bu salâhiyeti haiz
dir diye böyle bir dâva açtıracağını iddia etmedik. 
Böyle bir silâhı ele veriyoruz, kimin eline? is
tikbalin eline. Bugün Menderes, yarın başkası, 
kim, nerede kullanacak? Kimin nerede kullana
cağını kimse bilmez. Komünistlik âdeta bir mo
da haline getirildi. Tabiî bunu görmemezlikten 
gelemeyiz. Sayın Menderes'in bu adliye sözüne 
daha sonradan temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bakınız nelere istinat 
edilerek siyaset adamlarına yapılmış olan şeyler
den bahsedeceğim. 

Bunu söylemekle dünkü iktidara şunu yap
tı, bunu yaptı diye bir hücum vesilesi aradığımı, 
muhalefette bulunan Halk Partisi zannetmesin. 
Mademki mühim bir mesele vardır, bunun bir 
de geçmişi vardır. Ona bakmak suretiyle hâdi
seyi aydınlatmak tabiî telâkki edilir kanaatin
deyim. Bir tek misal arzedeyim: Arkadaşlar; 
Moskova radyosu neşriyatı, bu memlekette ele 
alınarak, Ali'ye vatanperver, Veli'ye vatan ha
ini denmiştir. Bizzat Demokrat Partiye komü
nist denmiştir. Bir düşman radyosunun ne 
maksatla yaptığı katî olarak bilinmiyen, bilin
mesine imkân olmıyan neşriyatına istinaden va
tandaşları vatanperver, vatan haini diye vasıf-
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«UanÜırmak kötülüklerin en büyüğüdür. Bunun-
> la düşmanın eline eri korkunç silâh verilmiş 
oto; ' ' ' ' , ' • 

"Kim bu memleketin hayrına çalışıyor, kim
ler vatanperverdir, memleketin siyasi hayatın
da kimler müessir oluyor, onları halkın naza
rında çürütmek istiyen Moskova radyosu met-
hüsena, ediyor veya kimler kötüdür, kimler 
memleketin hayrına çalışmıyor, onları memleketin 
nazarında iyi göstermek için zemmediyor gibi bir 
düşünüş bu memlekette felâket olur. 

Şimdi bir misal arzedeeeğim; şahitleri bu
rada, Sayın Menderes zannederim ki hatırlar
lar; bunda kendi ismim de geçmiştir, özür di
lerim. 1946 seçimleri dolayısiylo vazife aldı
ğım Akdağmadçni'nde Hâ§im Tatlıoğlu'na ce
vap verirken; asırlık düşmanımıza hizmet et
miş ; bu vatanda satılmış insanlar varsa ve böy
le bir Demokrat Parti varsa, mevcut Hükümet 
idam sehpası kurarak hesap sormazsa kendisin
den alçak, kendisinden hain yoktur dedim. 
Şarta muallâk olan ve sırf bir isnadı çürütmek 
için söylenen bu söz Hükümetin mânevi şahsi
yetini tahkir telâkki edildi ve ben nezaret 
altına alındım. îfadem alınırken jandarma ku
mandanı ve Akdağmadeni Kaymakamı olan Fa
ik isminde bir zat vardı, zannederim şimdi Ge
rede'dedir, müfettiş bey partinizin mahiyetini 
biliyormusunuz ? 

— Biliyorum. 
—. Moskava Radyosunu dinlediniz mi? 
— Gariptir, her ecnebi radyosunu dinlediğim 

halde, tesadüfen Moskova Radyosunu hiç dinle
medim, ne diyor? 

— Moskova Radyosu partinizi methediyor. 
Bu sebepsiz mi? 

Arkadaşlar, bu idraki kifayetsiz vatandaşa 
bendeniz şu cevabı verdim. Sizin gibi düşü
nenlerin bu hale getirdiği memleketi kurtarmak 
için bir hürriyet bayrağı açılmıştır, ve mu
vaffak olduğu takdirde Moskova'nın hiç de arzu 
etmediği bir şekilde, yambaşmda kuvvetli bir 
Türkiye doğacaktır. Böyle bir Türkiyenin doğ
masının neticelerini sizin gibi idraksiz, kifayet
sin kimseler düşünemez. î$te bize söylenen bu
dur. 

O zaman bu sözü Demokrat Parti Genel 
Başkanına ya 18 ya 19 Temmuz tarihlerinde 
çektiğim bir telgrafla anlatmıştım. O zaman 
partimizi Moskova radyosunun neşriyatına ba-
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karak töhmet altında bırakmak istemişlerdir. 
Bunu ya^afilar çoluk, çocuk jdeğil, lâalettayin 
jkimselejç değil, meml&kette adamım diye gezen
ler, geçinenlerdir arkadaşlar. Bunlar bu yola 
saptıktan sonra elâstiki kanunlar çıkarır, ica-
beden tedbirleri almazsak bu kanun hürriyetten 
ziyde hürriyetsizliğe hizmet eder. 

Vatandaş için kâfi teminat ihtiva etmiyen 
böyle bir kanunun yaratacağı emniyetsizlik ve 
huzursuzluk Türk Milletinden ziyade böyle bir 
zemin istiyen komünizmin işine yarar. 

Sayın Menderes; Hükümet kimseyi mah
kûm etmiyecektir, mahkemeler •- .,* mahkûm ede
cektir, dediler. Evet doğru, yalnız Hükümetin 
elinde bir silâh vardır. Savcılara Adalet Baka
nı emir verebilir, dâva açtırabilir, kanuni bir 
salâhiyet. 

Mahzur aranacaksa işte bir mahzur membaı. 
Bunun dışında sulh zamanında dahi politika 
adamlarının komünizm ihaneti ile alâkadar ol
madığını cümlenizin takdir edeceğine kaani bu
lunduğumuz politika adamlarının dahi hiçbir 
teminata sahip olmıyan askerî yargıçların hu
zuruna çıkarıldığını da unutmamak lâzımdır. 
Bu kanun; eğer memlekete huzur ve emniyet 
getirmek istiyorsa, eğer hakikaten demokrasi 
ve hürriyeti masun bulundurmak gibi bir endi
şenin mahsulü ise - ki aksini iddia etmek çok 
ağır olur - icabeden tedbirleri almak da bir za
rurettir. Bu kanuna göre muhakeme edilecek
ler, benim şahsi kanaatime göre ister açık ister 
kapalı yolda olsun askerî mahkemelere sevk 
edilmemelidir. Bu sözlerimi söylerken askerî 
mahkemelerde vazfie alanların cümlesinin vic
danı Hükümetin elindedir. Bunlar satılık adam
lardır gibi bir iddia aklımızdan geçmiyor. Yal
nız bir ihtiyatkârlık olarak cümlemizin kabul 
edeceği bir hakikat varsa insanlara yüzde yüz 
bir itimat da bahis mevzuu olamaz. Bu siyasi 
mücadelede Türk hâkimlerinin ne kadar parlak 
bir imtihan geçirdiklerini her vesiyle ile bu kür
süde demokrat /arkadaşlarımız da Cumhurbaş
kanımız da, muhalif arkadaşlarımız da teba
rüz ettirmektedir. Bu hakikat böyle olduğu hal
de adlî istiklâlinin tam olabilmesi için kanun
larımızda gerekli tadilâtın yapılması lâzımdır. 
Hâkimlerimizin, zatişlerinin, icra kuvvetinin 
elinde bulunması, onların vicdanı üzerinde bas
kı yapabilir. Adlî istiklâlin birtakım mesnetleri 
vardır ki, onlar bu memlekette mevcut değil-
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dir, diye öyle tahmin ediyorum ki demokrat 
arkadaşlar en az benim kadar bu kürsüde yır
tınmışlar dır. 

Bu ; hakikatlar göz önünde iken hâkimleri
miz işin mevcut teminatı kâfi görmüyor, istik
lâlleri tam değildir diyoruz, öbür taraftan hiç
bir hukuki kariyerden geçmemiş, merhaleler
den geçmemiş; hiçbir teminata sahip olmıyan 
askerî hâkimlerimizin karşısına siyasi mahiyet
te suçlar irtikâp ettiği sanılan şahısları çıka
rıyoruz. 

Böyle bir kanun, icabında muhalefetin ba
şında bir Demokles kılıcı olabileceği gibi hariç
te de aleyhimize'büyük bir propaganda mevzuu 
teşkil edebilecektir. Derler ki, Türkiye de de
mokrasi var diyorlar, insan haklarını kabul et
tiklerini söylüyorlar, demokrasiyi, hürriyeti 
müdafaa için kanun getirdiklerini söylüyorlar. 
öbür taraftan da muhaliflerini askerî mahke
melerde, teminatı olmıyan mahkemelerde ez
dirmekte devam ediyorlar, derler. 

Hariçteki propaganda imkânlarımızın ne ka
dar az olduğunu düşünecek olursak dışarda teş
kilâtlı komünizmin yapacağı propagandaya me
deni milletler nezdinde kendi itibarımızı kıran 
bu telkinlerin önüne geçmek imkânına da sahip 
değiliz. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Şimdiye 
kadar böyle bir kabahat var mıdır? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bugün 
de tasrih ettim, kanun istikbal için bir silâhtır. 
Maahaza bunu ben bilmem Şevket Bey. Mende
res haksız yere filânı mahkûm ettirdi, diye bir 
iddiada bulunmadım. Biz istikbali düşünerek 
müeyyideler koymak zorundayız. Bunu Ali efen
di, Veli efendi tatbik edecektir, diye şahısların 
mel ekliği ile ve fazileti ile avunarak bu tedbir
leri almaktan geri kalamayız Şevket Bey. 

Benim konuşmalarım isnattan uzaktır arka
daşlar ve mümkün olduğu kadar hükümeti bu 
mevzuda mutedil tenkidetmeyi de doğru bulu
yorum. Millî bir meseledir, bu mevzuda birbir
lerine girdiler diye, elâleme söyletmiyelim. (Bra
vo sesleri). Ama bu düşünce bâzı işaretlerde de 
bulunmaya mâni teşkil etmez. 

Arkadaşlar, hukukçu arkadaşlarımız çok iyi 
bilir; adaletin bir teminatı da muhakemelerin 
aleni olmasıdır. Tek parti devrinde, Ceza Usu
lü Muhakemeleri kanununda yer almış olan bir 
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hüküm, bakiniz nasıl • kullanılmıştır ve mas^esef 
nasi], kullanılmaktadır : 
,, Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir eden, 

Meclisi tahkir eden, filânı tahkir eden, eden... 
Birtakım 158 - 159 ncu maddeler var. Bunlafa 
göre bir suç işlemiş olanların muhakemelerinin 
gizli yapılmasının talebedilmesi Adalet Bakan
lığı tarafından savcılara tamamiyle birdirilmiş-
tir. 

Muhterem arkadaşlar, size misal vereyim. îş-
te bu tamimin yarattığı ruh haleti bugün de 
mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Geçenler
de bir arkadaşımız İstanbul'da muhakeme edi
liyor. Taksim'de binlerce vatandaşın önünde 
bir konuşma yapmış. Bu konuşmada hükümete 
hakaret etmiş. Mahkemeye veriliyor, gizli cel
se. Netice beraet. 

Çok rica ederim arkadaşlar, binlerce insanın 
önünde söylenen bir söz o kitlede bir feveran 
yaratmamış da, memleket asayişi ihlâl edilme
miş de; hâkim huzurunda, jandarmanın neza
retinde bir muhakeme yapılırken asayiş ihîâl, 
millî his rencide edilebilirmiş diye hâlâ o gizli 
muhakeme usulü tatbik ediliyor. İşte bu, kanu
nun o hükmünden istifade eden dünkü adalet 
bakanlarının yarattıkları bir havadır ve bugün 
de buna devam edilmektedir. 

însan Hakları Beyannemesini kalbul ederek. 
medeni milletlerle aynı saflarda bulunuyoruz. 
Bugün en basit meselelerde gizli muhakeme 
usulü devam ediyor. Memleketin itibarı namı
na, dâhilde bu kanunun yaratabileceği emni
yetsizlik namına, biz parti olarak, bu ıgibi 
suçluların askerî mahkemelere açık veya kapa
lı yollardan verilmemesini istiyoruz ve muha
kemelerinin aleni olmasını temenni ediyoruz. 

Bu söylediğimiz sözler buıgünkÜ iktidar için 
bir itham mevzuu olarak ele alınmamalıdır. Her 
iktidar için bahis mevzuu olacak bir meseledir, 
bunlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu cihetleri böylece 
tebarüz ettirdikten sonra şimdi hükümetin es
babı mucibesine ve hükümetin sunmuş olduğu 
tasarıya temas edeceğim : Bu tasarıda dikka
timizi çeken, hafif mânada telâkki edilebilir, 
endişemizi celbeden bâzı noktalar var, mttay-
yen bir zihniyetin tezahürü telâkki 'edilebilecek 
bâzı noktalar var. Hükümet, çok'iyi bilir ki, 
Demokrat Parti, muhalefet saflarında bulun
duğu zaman bu memleketin kanun dışı fcianun-
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larlaı idare edildiğini, çok defalar senelerce söy-
lemifti. Bu çok »güzel tâbir de Menderes 'indir. 
Bir devrin zihniyetini anlamak için, hürriyet 
ve demokrasi -iüe alâkasını > ahlamak için uzun 
boylu didinmeye lüzum yoktur. 0 devrin zill-
niyeti. o devrin kanunlarında yer alacağına gö
re;, tefe, parti devrinin her vesile ile i bir istibdat 
d e ^ i . olduğu burada belirtilen tek partili ta
hakküm devrinin mesnedi olan Geza Kanununa 
veya kanunlarına bakmak kâfidir. Bu kanun 
mademki her vesile ile tebarüz ettirdiğiniz key
fî bir devrin mesnedidir, o devrin mahsulüdür. 
Memlekette yepyeni bir devir açtığımızı ve 
memlekete yeni bir zihniyet getirdiğimizi her 
vesile ile- tekrar ediyoruz. O halde neden ye
ni bir.devrin, yeni bir zihniyetin havasını alır
ken o eski devrin.kanunundaki sakat hükümle
rini kaldırmak yoluna gitmedik ? 

Saym Menderes diyecekler ki, bütün bu 
kanunlarda değişiklik yapmak zamana müte
vakkıftır. Bu itibarla bir tadil tasarısı getir
mek de âcil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu 
itibarla kısmi bir tadille karşınıza geldik. 

Sayın arkadaşlar, mevcut mevzuatın pren
siplerinden inhiraf eden günü gününe bir siya
setin eseri olan kısmi tadillerle mevzuatı ne ha
le getirmiş olduğumuzu bir an için düşünmeni
zi rica ediyorum. Demokrat Parti iktidarı, hü
kümet bu kanun tasarısını eğer hatırımda yan
lış kalmamışsa, on ikinci ayın başında Meclise 
getirmiştir. Aradan 11 ay geçiyor, biz bu ka
nun tasarısı üzerinde duruyoruz. Eğer âcil bir 
ihtiyaç dedikleri gibi, alev bacayı saracak bir 
durum olsaydı elbetteki Meclis, böyle bir kanun 
tasarsın a lakayt kalmazdı. Yahut daha büyük 
bir süratle çıkarmak için harekete geçerdi. Ma
demki bu kanun 11 ay bekliyor. Bu kadar acele 
değilmiş, neden Sayın Menderes Hükümeti bu 
tek parti devrinin nizami, temeli olan Ceza Ka
nununda hürriyeti boğan maddeleri tadil ederek 
kü i halinde bir tadille karşımıza gelmediler? ne
den kısmi tâdil yoluna gittiler? işte üzerinde 
endişe ile durulacak bir nokta da budur arka
daşlar. 

Arkadaşlar, bugün kabinede yer almış bulu
nan' bir arkadaşımızın bundan iki sene evvel 
Meclis kürsüsünden izhar ettiği bir endişeyi biz 
de i^har- edeceğiz ve o giinfeü tasvir ettiği duru
mun bugümıdeşu veyabu şekilde devam ettiğini 
söjşjiyijcejjffo. 
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Sayın Nuri Özsan, 1949 senesi Haziranında 

bu Meclis kürsüsünden aynen şu sözleri söyle
mişti : 

Vatandaş hürriyeti Anayasanın teminatı al
tındadır. Vatandaşlar bu hürriyetlerden emin, 
korkusuz ve vesvesesiz yaşamaları icabeder. Her 
hangi bir iftiranın tehdit ve endişesi altında 
huzursuz kalmamaları icabeder. Bu itibarla Ka
nunlar tedvin edilirken bâzı kötü niyetli insan
ların iftiralarına bir vasıta olacak bir mahiyet 
taşımaması ve böyle bir imkân verilmemesi lâ
zımdır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bugün bir
çok vatandaşlar kötü niyetli, kötü tıynetli bâzı 
kimselerin kanunlara, Hükümete, Devlet Başka
nına sövdü iftirasının tehdidi altında ve bu kor
kusu içinde muztarip ve endişelidirler. Birçok 
vatandaşlarımız bu iftiranın kurbanı olarak 
mahkemelerde sürüklenmekte ve hattâ hapisha
neye gitmektedir. Sayın Nuri Özsan arkadaşımı
zın çok güzel tasvir ettiği bu tabloya göre o va
tandaşları hapishaneye sürükleyen hükümler ne
lerdir? Çok iyi bilirsiniz ki bunların başında 158 
ve 159 ncu-maddeler gelir. Hiç kimse Devlet Baş
kanına sövülsün, hakaret edilsin fikrini müdafaa 
edemez. Hiç kimse Meclise hakaret edilsin fikrini 
müdafaa edemez. Fakat velevki ima ta
rikiyle dahi olsa diye elâstiki bir kanunla 
bir vatandaşı bir takım haklarından mahrum 
edeeek ağfr ceza müeyyideleriyle vatandaşın kar
şısına çıkacak bir nizam, demokrat ve hürriyet 
perver olduğunu iddia edemez. Bu itibarla biz de 
şimdi Sayın Menderes'ten şu sualin cevaplandı
rılmasını istiyoruz; 480. maddede hakarete uğra
yan bir vatandaşı korumak hususunda endişe 
göstererek bu kısmî tadil tasarısı içinde bu 480. 
maddeyi içine sokan Sayın Menderes'e soruyo
ruz; acaba bu 158 ve 159 ncu maddeler bu mem
lekette siyasi hürriyet ve vatandaşın haysiyeti 
bakımından 480. maddeden daha mı ehemmiyet
lidir? 

Görülüyor ki arkadaşlar; hükümetiniz hangi 
kasıt ve saik ile hareket ettiğini iddia ederse 
etsin, büyük tenakuzlar içindedir. Bîr misal ile 
parmak basacağım; bunlar bir marazın belirtile
ridir. Arkadaşlar, Matbuat Kanununun mahut 
otuzuncu maddesi vardır. Demokrat Parti muha
lefette iken; cümleniz muhalefette iken, bu kanun 
demokratik esaslara uygun olmadığını, gazeteleri 
baskı altına aldığını, söz hürriyetlerini ihlâl etti-

i ğîni hiçe indirdiğini gazetleri baskı altında ol-
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duğunu, matbuat hürriyetinin zayıfladığını o ka- I 
dar güzel'feümlelerle halka ifade ettik ki, Meclis 
açılır açılmaz hüJriimet, getirdiği bir^tasan ile 
bu kanunun 30 neu maddesini ortadafrl&ldırcfti 

Bugün görüyoruz ki; hükümet ozamân bu 
maddeyi Matbuat Kanununda olmadığı zaman 
Ceza Kanununa aktarılması icabeden bir madde 
olduğundan dolayı teknik bir düşünce ile alma
mış matbuat hürriyete kavuştu diye alkışlıyan 
Büyük Mecliste aktarılacak bir maddeyi alkışla
mış. Aradan beş altı ay geçiyor Matbuat Kanu
nu çıktıktan sonra ortaya 30 ncu madde çıkıyor. 
Şeref ve haysiyet mevzuunda çok hassas olduğu
nu tebarüz ettiren Menderes, eğer bir aktarma 
düşünmüş olsaydı, eğer Yüksek Meclis bir ak
tarmayı aklından geçirmiş olsaydı her halde 
Temmuz ayı ile Kânunuevvel ayı arasında geçen 
zaman boşa geçmezdi. Icabettiği zaman 24 saatte 
kanunların nasıl çıktığını görmüşüzdür. Oza
mân j^dnan Menderes, böyle bir matbuat hürri
yeti iyi olmakla beraber şeref ve haysiyeti koru
mak bakımından lüzumlu bir maddeyi elbette kısa I 
bir zamanda Meclisten geçirmek suretiyle... (sa- I 
dede sesleri). Hepsi sadettedir. Sözlerim Mahut I 
mânada politika değil, hakikattir. (Devam, devam I 
sesleri). I 

Arkadaşlar; bu nevi tenakuzlarla dolu olarak I 
karşınıza bir tasarı gelirse, bu kanun tasarısında 
da birçok bakımlardan vuzuhtan eser bulun
mazsa, bu suçluların nerede muhakeme edileceği 
ve muhakemelerinin aleni yapılıp yapılmıyacağı-
na dair en ufak bir işaret bulunmazsa, vatandaşta 
endişe kendini göstermez mi? 

Bu meseleyi bâzı demokrat arkadaşlarla da 
münakaşa ettik. Tevhidi kazayı esas kabul ede- I 
rek usule ait hükümlerin ayrı bir tasarı ile Mec
lise getirileceğini söylediler. Müstaceliyet ve I 
ehemmiyetine mebni, millî emniyet bakımından, 
kanunun tesirini, bütün ceza hükümlerini bir 
tarafa bırakarak buna karşılık hükümet cemiyetin 
emniyetini düşünürken ferdin de aynı derecede 
bulunması lâzımgelen hürriyet teminatı hüküm
lerini getiremez miydi? Sonra, bu kadar mühim 
olduğu söylenen bir kanun tasarısı on bir ay Mec
liste kalırsa diğer tekliflerin ve tasarıların kaç 
ay kalacağını kimse tahmin edemez. îki kanun 
arasında geçen zaman zarfında bir veya birkaç 
vatandaş mahkûm edilecek, Bu mahkûmiyet ola
bilir, haksız olabilir, bunu kimse tahmin edemez. 

Arkadaşlar; hükümetin esbabı mucibesîni dik- | 

1051 0 : 1 
katle okuduğumu zannediyorum. Orada emniyet 
unsurunu, huzur unsurunu haklı olarak deüok-
ratikiBir nizamın temeli olarak kabul etmektedir. 

; M t ü n hukukçu arkadaşlar çok iyi bilirler 
ki, kanunsuz suç ve ceza olmaz; prensibi, sırf 
cemiyetin emniyet ve huzurunu temin etmek 
için konmuştur. Aksini düşünecek olursak, rü
yama girdin, seni idam edelim, diyenler çıkabilir. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümet bu prensibi çok 
haklı olarak buraya, esbabı mucibeye koymuş 
ve tebarüz ettirmiş. Bu itibarla da eski iktidr 
zamanında çıkmış olan metinlere vuzuh vermek 
istemiş. Fakat maalesef bu hedefine varamamış
tır. Hepiniz takdir edersiniz ki; kanunsuz suç 
olmaz, ceza olmaz prensibinin mânasında vatan
daşlar ve hattâ hukukçu arkadaşlar güçlük çe
kecek. Böyle bir kanun düşünülemez. Bu takdir
de kanunsuz suç olmaz prensibinin hiçbir mâ
nası kalmaz. îkisi arasındaki fark bir mahiyet 
farkı değil, bir derece farkıdır. Binlerce vatan
daş veya münevver, hangi hareket suç, hangisi 
değildir, tefrik edemez. Binaenaleyh böyle bir 
kanunun mevcuriyeti ile ademimevcudiyeti ara
sında mahiyet itibariyle bir fark yoktur, bir de
rece farkı vardır, vatandaşa emniyet verme ba
kımından bir mahiyet farkı yoktur. 

Misal olarak arzedeyim ki; kanuna vuzuh 
vermek istiyen hükümet, millî hisleri za
yıflatmak gibi bir hükme sevketmiştir. Mil
li hisleri zayıflatmak ne demektir arkadaş
lar?.. Bu nereden başkar, nerede nihayet 
bulur? Lâstik gibi bir kelime, istediğiniz 
kadar çekebilirsiniz. Emniyet getireceğim mü-
lâhazasiyle kanunu getiren Hükümet bu hü
kümlerden tevakki etmeli idi. Yine kanunda öyle 
hükümler vardır ki; onlar, iftiraya mesnet ola
rak muhbirlere tanınan geniş imtiyazlardır. 

Arkadaşlar; öyle zaman oluyor ki, kendi ara
mızda bizzat kendi kendimizi tenkid ediyoruz. 
Memleketimiz iptidaidir, geri kalmıştır, diyoru-
ruz. Biz bu sözleri söylerken milletimizi hakir 
görmek gibi bir kasıtla hareket etmiyoruz. în-
san çok bağlı olduğu şeye karşı acı lâflar ede
bilir. îki arkadaş yanyana gelmiş, kırk seneden 
beri hürriyet hürriyet deniliyor, fakat bir neti
ce yok, biz adam olmayız, diyor. 

Bunu söyliyen vatandaş, muayyen hâdisele
rin kendi ruhunda yarattığı ıstırabı ifade et
mekten kendini kurtaramamıştır. îki kişinin 
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yanında bulunan bir muhbir, millî hisleri zaıfa 
uğratacak söz söyledi, diye haydi bakalım mah
kemelere.. (Olmaz sesleri) Bu fikri garip bulu
yorlar, fakat biz bunlara cevap aldıktan sonra. 
mukabil cevaplarımızı verdiğimiz zaman, hak
sız olmadığımızı birçok insanların bizim gibi 
düşünmüş olduğunu kabul edeceklerdir, iki ki
şi bir araya gelecekmiş, mutabık kalacakmış, 
bir cemiyet olacakmış, fiile geçmese de, bun
ların vaziyeti suç sayılacakmış... Böyle bir 
şeyin büyük mahzurları olacağını söylemeye 
lüzum yoktur. Hem iftira imkânını verir, 
hem de nadim olmak imkânını vermez. Bina
enaleyh hukuki esaslara, umumi p r e n s l e r e 
uymjyan birtakım esaslar, iftiraya mesnet ola
cak, müphem hükümler bunda mevcuttur. Bu 
itibarla bu hali ile bu kanun hedefine varacak 
durumda değildir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir de bu kanun tasarı
sında, eski kanunda olduğu gibi, bizce yanyana 
getirilmesi doğru olmıyan iki şey yanyana ge
tirilmiştir. Dinî fikirleri yaymak ve komünizm. 
Her ikisi de aynı seviyede, aynı mahiyette te
lâkki edilmiştir. Tamamen vatan ve millet sev
gilerini baltalıyan komünistlikle, din fikirleri
ni yayma suçunun aynı mahiyette, aynı seviye
de tutulduğunu teessürle ifade etmek isteriz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Yanlış anlaşılmasın.. Din fikirlerini yay
mak, suç değildir bu memlekette. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — öyle
si de v/ar. O kısmı da var, o kısmı da var. Din ile 
komünizmi yanyana getirmek size fazla gözü
kür ama unutmayınız ki, komünizm, din kisve
sine girdiği gibi komünizmin girmediği kisve 
yoktur. Bizzat Hükümet diyor k i ; komünizm 
Makyevalisttir. Makyevalist olduktan sonra her 
şey olur. Binaenaleyh milliyetçi de gözükür, va
tanperver de gözükür, aidlaletperver de gözükür. 
Liberalim, sosyalistim der. 

CELÂL ABAT (izmir) — Yalan. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yalan 

demiyor ki, kendisi.. 
Bu esbabı mucibe ile bu ikisinin yanyana ge

tirilmesini mazur gösterecek olursa böyle bir 
fikir kabul edilemez. Mademki sosyalist kisve
sine giriyor, mademki, milliyetçi kisvesine giri
yor, bunlar hakkında da hüküm koyalım. Şüp
hesiz böyîe bir hüküm koymak ve konulmasını 
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İstemek, ne benim aklımdan geçiyor, ne de es
babı mucibesini gördüğümüz Hükümetin aklın
dan geçiyor. Yalınız bu ikisinin yanyana geiiril-

, meşini mazur göstermek için (Komünizm din 
^kisvesine de^ürünür) sözü kâfi değildir, bizi ik

na decek bagka sözleri varsa şüghesiz ki, açıklar
lar, ondan dolayı memnun kalırız. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Hâmid Şevket 
ince usul hakkında konuşacaklar, onun için da
ha evvel kendilerine söz veriyorum. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; arkadaşımız Osman Bölük-
başı'nm dûradûr, tatlı tatlı serdettikleri izaha
tı dinledik, müstefit olduk, tenevvür ettik. 
Yalnız bir şey hatırlatacağım: Kanunun tümü
nün müzakeresi üzerindeyiz. Yani her hangi 
bir mebus diyecek ki ; bu kanun tasarısının tek
lifini okudum. Ben bu kanunun, bu Meclise 
getirilmesini muvafık görmüyorum. (Sağdan 
hayır sesleri). Müsaade buyurunuz. Ve diye
cek ki (Gürültüler) bu kanunu okudum... 

BAŞKAN — Usule mugayir bir cihet varsa 
onu söyleyiniz. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Efen
dim, demeli idi ki «bu teklifi okudum, kabul 
ediyorum. Ancak maddelere geçildiği zaman 
müphem gördüğüm, mânâsız bulduğum, aklıma 
muvafık gelmiyen hususlar var. Meselâ din 
mevzuu ile komünistliği karışmış gördüm.» Bu 
öyle midir, değil midir? Maddelere ıgeçildiği za
man görüşülür. Bir tasarının tümü hakkında 
mütalâa verirken maddelere kaçmamak ve 
onun üzerinde durmamak gerekir. Çünkü onu, 
maddelerin müzakere sırası geldiği zaman söy-
liyeceğiz. Bu tasarı şayanı kabuldür, şu sebep
ten, bu tasarı şayanı kabul değildir, bu sebep
ten diye mütalâa vermek mevkiindeyiz. Mad
delere sıçramıyalım, sızmıyalım. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HtOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, söz alan ar
kadaşlar noktai nazarlarını beyan etmeden söz 
almaklığım doğru değildi. Bu sebeple yalnız 
bir noktayı tavzih için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. tcabederse geniş izahatı bilâhara 
arzederim. 

Sayın Bölükbaşı, niçin bir tadille geliyor
sunuz da esaslı yeni bir kanunla gelmiyorsu
nuz, dediler. Eski kanunun bâzı hükümlerini 
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tahlil ederek mulıtfeîiî ;partffi ;sistem"e uygtm 
bir, kanunun gelmesi lüzumunu freyan ettiler. 
Bu mesele hakkında Adalet Bakanlığı esasen 
çalışmaktadır. Yeni bir Ceza Kanunu için kur
muş olduğumuz korörısyon vazifesini İfa 'et
mektedir. Fak^t takdir buyurursunuz ki, yeni 
bir Ceza Kanunu kolay, kolay çıkmıyacağı için 
meselâ İsviçre'de Ceza Kanunu 36 senede içıka-
rıldı. (Ben vakıayı söylüyorum. Buna, içinde 
bulunduğumuz vaziyetin ve ihtiyaçların sebep 
olduğu durumdur. Bu tasarmm içinde umumi 
nizama, iktisadiyata taallûk «den maddeler 
vardır. Diğer maddeler ise bir takam zabıta va
kalarına aittir. Ser iki vaziyetin tesir ve ih-
tiyaeı aftîıi&a, daha uzun bir zaman bekleme
ye de imkân olmadığından böyle 'bir tadil ile 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Diğer bir nokta da şudur: Dediler ki, aleni 
mtuhakeme lazımdır. Arkadaşlar, askerî mah
kemeler de dâTsil bütün mahkemelerimiz aleni
dir. Ancak, usullerimizin icabı olarak bir mah
keme mahremiyet haline karar verecek olur
sa ancak o zaman duruşma aleniyetten çıkar. 
Yitfksa bunun haricinde hiçbir mahkemenin gizli 
duruşması yoktur. 

Diğer taraftan bir tamimden bahsettiler. O 
tamimin ne olduğunu, ne ben ve ne de fbenden 
evvelki arkadaş bilmiyoruz. Demek ki öyle bir 
tamim varsa bizim zamanımıza ait değildir. 
35ski zamana aitse onu da biliniyoruz. (iSağöan 
gürültüler). 

BALKAN — Zuhuri Danışman. 
"Efendim; Başbakan da söz istedikleri için 

tâkdimm sSzü kendilerine veriyorum. 
BARAKAN ADNAN MENDERES fîstan-

buî) — Israr ediyorlarsa kendilerinden sonra 
söylerim. 

BAŞKAN—- -Israr etmiyorlar, buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES "(İstan-

bul) —Muhterem arkadaşlar; €toıan Böîükba-
şı arkadaşîmız, tasarının ne rçm, Ceza Kanunu 
heyeti ınntmiiye^nitadil eden tasarının içinde ve 
be¥afeer mÜtal&a edilmediğini Boratı ve bunun çok 
şâyann diftkftt olduğuma, bunun üzerimle durmak 
lizîn*geldiğini tebrüz "ettirdi ve dedi ki, 24 sa-
Mte kanun -çîkarmfâk: mümkün iken, böyle bir 
müstaceliyet var idi ise; bu kanun on bir ray na
sıl Itefeîetilîli. 

OSMAM B&LÎMBAf I (Kırşehir)— ¥abm 
Ö0nwm«âte^şin söyledim. 

I BARBAKAN İ P İ M ' l l « İ Ş t®wm-
la)—Mtörterem arfeatâ^rrHfiMın^^izte^tosa-
rryı, kendinin ifade ettiği-gttri, ön bir a^%vv$ 
Meclise sevketmiş buluntfyor. Hükümettir lasarı-
yı Meclise şevkettfîfcten s*>n^art^oita#arıüzerin
de tasarrufu bitmiş, nihayete ermiştir. (fMdan* 
barvo besleri). 

İcranın yirmi dört saa#fee kanun çıkaranil-
mek imkâm demokratik irfıriS|>î& tafmamen tarfte 
torışmrştır. (Soldan,, bravo sesleri, alkışlar). 

KEMAL TÜ8K0ĞDÜ (Mardin) — Basın 
Kanunu 24 saatte çıkmıştır. 

BAŞBAKAN AMAN 1İEW$BES (de
vamla) — ıMuhterem arkadaşlar; Basın Kanunu
nun 24 «aatte çıkarıldığını Kemâl *Türkoğlu ar
kadaşım iddia ediyor. Benim sözlerimi anlama
mış olduğu meydandadır. (Soldan, alkışlar). 
Benim demek istediğim şudur M, artık hükü
metlerin kananlar üzerindeki tasarrufu^ tfcteı -Mec
lisin kapısında nihayete erer. Meclis isterse 24 
saatte değü, iki saatte de kanun jçıkanr. Buna 
hâkim olan Meclistir. Hükümetin Meclise mü
essir olması, Meclis işleui üzerinde tasar»uJta-bu^ 
lunmast vakıası, bir defa ve bin defo tekrar edê  
rim ki, tarihe karışmiştir. (Soldan, bravo»este
ri, şiddetli alkışlar). 

Muhterfem ^arkadaşlar, burada» ig$y®b ince 
bir ctemokrasi anlayışı ile ve bir -inee demokrat-
lak gayretiyle birçok endişeler izhar edildi. 
Böyle bir kanun ,çıktlğı takdirde vatandaşa iftira 
edilirmiş, vatandasın iıaysiyeti, namusu, Mr-
riyeti tehdit altına konulurmuş. Bendeniz bun
ların katiyen varit olmadığını bu noktalarda sa
yın 3Ölükbaşı'nın artık .müsterih olmasını ken
disine bir kerre daha teyit etmek isterim. 

Görüyorum ki, demokratik mücadelenin acı 
hâtıraları nıhuna sinmiş, kendisini çok ürkütmüş, 
Bu yüzden, eskiden duyulmuş acıların hâtıraları 
ile hurada ifadelerde bulundu. O .acılan' nef
sinde duymuş, yaşamış bir insan olarak kendisine 

I bir dereceye kadar hak vermemeye imkân yoktur. 
Fakat artık hatırlanması lâzımgefîrki, tm kür-

I sütten, demokratik nizam mevcut ntuâtrr, veya 
I mevcut nizam hürriyetlere miri,! midir g^i ''bir 
I endişenin izharı ve münakaşası 'mmamcgragsâştir, 
I artık bunların .münakaşasını *biz y^pmafc mmîe-

sinde ohnadığımız gibi milletîmâssn olgunliğuna 
I inanarak diyebiliriz ki,rbundaıı^nra gefeaekBür 
I y^Sk Millet M&clmkm de ;bo|Öe Bir mmmt karşı-
i smda âtatoBPvacmkfeöfdır. (Soldan aifcışlaır). 
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F.HİİİD MELEN (.^an) — Yüzlerce vatan

daş askeri, mahkemelerde! (Soldan kürsüye, kür
süye sesleri). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Maksat demokrasi dâvası, fertlerin 
hürriyeti ve masuniyeti dâvası değil midir? 

Bendeniz şimdi bütün Türk vatandaşlarına 
hu kürsüden açık olarak soruyorum; kendileri 
hürriyetlerini, masuniyetlerini tahdit ve tehdit 
altında görüyorlar mı? Böyle bir his altında mı
dırlar? (Soldan asla sesleri). Manzaraya baka
lım, aksine olarak hükümet ve iktidar hücumlar 
karşısında âdeta sinmiş vaziyettedir. 158, 159 nen 
maddelenlen bahsediyorlar.. Gazetelere bakı
nız, mecmualara, konuşulanlara bakınız, tehdit 
altında olan vatandaş hak ve hürriyetleri midir, 
yoksa vazife ve mesuliyet sahibi olanların şeref ve 
haysiyetleri ve hattâ devlet ve hükümet mefhum
ları mıdır, bunu vazıh olarak tesbit etmek müm
kündür. (Soldan alkışlar). Vakıa budur arka
daşlar. 

Bir hürriyet dâvasının umumiyetinden tuttu
rarak sırf nefsimizi korumak; topraklarımızı ve 
bekamızı muhafaza, ve müdafaa etmek maksadîyle 
getirdiğimiz bir kanun tasarısına yan yollardan 
taarruza geçmek istiyen Bölükbaşı arkadaşıma bu 
hareket, yakıştıranı ıyacağım bir keyfiyettir. 
Bize, hükümetin eline bu silâh verilemez diyor". 
Oradan, oturduğum yerden cevap verdim, hükü
mete verilmiyecektır, evvelâ verilen silâh, silâh 
değildir, bir hükmü kanunidir, bu hükmü kanuni 
adalete tevdi olunmaktadır. 

Diyorlar ki; müddeiumumiye dâva açtırmak 
salâhiyetiniz var. Müddeiumumiye dâva açması 
için emir verilmesi salâhiyetinin hükümette mev
cut olması veyahut da her hangi suç sanılan bir 
fiil karşısında dâva açma keyfiyeti başka, müs
takil mahkemenin ancak vicdanına tâbi olarak 
hüküm vermesi başka keyfiyettir. Müddeiumumi 
tek başına mahkemeye hâkim midir ki, o isnatla 
karşımıza gelinmektedir? (Asla sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; ikide birde hürriyet 
noksanından bahsediliyor. Ben artık bir Hürri
yetler rejimi münakaşasına yer yoktur, dedim 

Samimî olan arkadaşlarımız, Milletvekilleri 
Kanun teklif etmek hak ve salâhiyetine sahiptir. 
Bu memlekette demokratik nizamı bozan, bu 
memlekette vatandaş hak ve hürriyetini, masuni
yetlerini haleldar eden hükümler varsa zahmet 
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etsinler, bu, omuzlarına yükletilmiş vazifenin 

: icabıdır, tetkik etsinler ve bu hükümlerin tâdili-
j ni istiyerek bu kürsüye gelsinler, umumi lâf ko

nuşmasınlar. (Soldan alkışlar.) 
Bu memlekette bir zaman millet reyinin hâ

kim olması neticesinde bir iktidar ve idare de
ğişmesinin mümkün olabileceği en nikbin va
tandaşların dahi aklına gelmemiştir, işte o za
man içinde mevzuatımızı dört bir taraftan müm
kün olan yerlerinde demokratlaştırmak suretiy
le tamamiyle gayrimümkün görünen bir netice
nin istihsaline gayret olunmuştur. Bugün ise 
manzara bambaşkadır. Meclis milletin serbest re
yi ile kurulduktan sonra ve hükümetler Mecli
sin itimadı ile ancak iş başında kalabilecek bir 
sistem tesis edildikten sonra o eski devirlere ait 
ölçülerle mütalâalar yürütmek doğru olmaz. O 
devir başka, bu devir başka.. (Soldan bravo 
sesleri). 

Sayın Bölükbaşı bundan üç ay evvel beyaz elbise -
giyiyordu. Bugün ise koyu elbise ve pardesü ile 
sokağa çıkmaktadır. Mevsim değişmiştir. (Soldan 
alkışlar. Gülüşmeler) ve fakat biz hâlâ eski ede
biyatı terennüm etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, mazide birzaman ken
disiyle beraber yanyana mücadelede bulunduk 
ve başından sonuna kadar da ayrı istikametler
den de olsa mücadelenin içinde beraberdik. O 
da. diğer bir saftan buraya beraber geldik di
yelim. Bu mücadelenin içinde türlü kanun hü
kümleri demokratik nizamın taraftarlığını, mü
cadelesini yapan vatandaşlar hakkında bir taz
yik vasıtası olarak kullanılmıştır. Fakat şura
sını arzedeyim, Demokrat Partiye mensup olan
lardan veyahut da ona tarftar olan veyahut da 
o zamanın iktidarına aleyhtar olan vatandaş
lardan, katiyetle söyliyemem, fakat kuvvetli 
olarak arzedebilirim ki, tek bir vatandaş dahi 
komünist diye tazyik altına alınmamıştır. 
Başka yollardan, Hükümeti tahkir etti, 
asayişi bozdu; nizamı bozdu; diye birçok vatan
daş tevkif edildi. Fakat komünistler diye birimiz 
bir tehdit altında kalmadık. Karşılıklı sözler 
oldu. Bu arada Sayın Mereşalin, Allah rahmet 
eylesin, ismi de karıştı. Hattâ ismi karışmıyan 
kalmadı. Bir hercümere içinde her kes eline ge
çen ne varsa, ne iftira varsa karşısındakinin su
ratına çalmakta, fırlatmakta ihı.-.al ve teseyyüp 
göstermedi. Fakat o devirler seldi, geçti arka-

1 daşlar. Şimdi böyle bir şey olamaz. Hüdanekerde 
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vatandaş tehdit altına düşecektir, hüdanekerde j 
vatandaş hürriyetini kaybedecektir, iftira bir 
baştan bir başa bu memleketi sarıp kaplıyacak-
tır hayır arkadaşlar, bu endişelere mahal yok. -
Niçin mi? Müsaadenizle arzedeyim. Böyle bir 
hüküm tedvin edildiği takdirde farzımuhal Ad
liyemiz o kötü duruma düşsün ki; tedvin edilen, 
bu hükümleri ileri sürülen endişelere hak ve
recek şekilde tatbika geşmiş olsun o anda siz
ler neredesiniz arkadaşlar? Büyük Millet Mecli
si yok mu? 24 saatte kanun yapabileceğinizi söy-
liyen arkadaşımız o haddini a§?r-an, ölçüsünü ka
çıran Adliyeyi veya hududu tecavüz eden hükü
meti, onları murakabeye kaadir olan Büyük Mil
let Meclisi, bu hükmü tedvin eden sizler mevcut 
olmıyacak mısınız? Semavatta mı olacaksınız? 
(Alkışlar) Bunlardan haberiniz olmıyacak mı, 
kanunu değiştiriniyecek misiniz? O mütecasirleri 
takip etmek salâhiyetini, sıfatını kaybetmiş mi 
bulunacaksınız? 

Vahimeler ileri sürerek böylece sizlere tesir 
icra etmek taktiği makbul olamaz. Sizler burada 
mevcutsunuz kanunların yalnız kabulü değil, 
kanunların ne suretle tatbik edilmekte olduğu
nu da en sıkı surette murakabe etmek hakkına 
sahipsiniz. Yapılan büyük inkılâp millet işleri
nin bizzat milletçe ele alınması şeklinde ifade 
olunur. Büyük hakikat o dur ki, Türk camiası
nın, Türk topluluğunun en ileri istikbale nam
zet kılan o büyük inkılâbı tahakkuk etmiştir. 
Millet işleri ellerinizdedir. Hükmünüzü siz vere
ceksiniz, sizler, murakabe edeceksiniz. Beğenme
diğiniz takdirde bir anda değiştirmek hakkına 
her zaman sahipsiniz. 

Milletin hakları, milletin istiklâli vatandaş
ların hak ve hürriyet ve masunİA^etlerinin ni-
gâlıbanı sizlersiniz. Bunun içindir ki, bu kürsü
de vehimlere dayanan ifadelerde bulunmak ha
kikaten artık nabeca telâkki olunmalıdır. (Şid
detli ve sürekli alkışlar) 

' OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Partim 
adına cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda partiler adına 
başka söz alan olmadığı, bu talep sizden vâki 
olduğu için ilk sözü zatı âlinize verdim. Şimdi 
yine söz istiyorsunuz, hakkınız mahfuzdur, fa
kat sıraya tâbisiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kim
lerle sıraya tâbiyim. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşlara göre. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Bendeniz söz istemiştim, grup namına konuşa
cağım. 

BAŞKAN — tirup namına söz istediğinizi 
bilmiyordum, şimdi söylüyorsunuz. İsminim 
esasen 28 numarada kayıtlıdır. Grup namına 
konuşacaksanız sizi takaddüm ettiririz. 

Yalnız Osman Bölükbaşı grupları adına ce
vap vermek istiyor, eğer direniyorlarsa Heyeti 
Umumiyeye arzedeyim, karar Heyeti Umumi-
yenindir. 

Osman Bey bir dakika müsaade buyurun. 
Efendim, Bölükbaşı arkadaşımız konuşmakta 
İsrar ediyorlar. Heyeti Celilenize arzediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Efen
dim, usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI ('Devamla) — Usul 

hakkında konuşmak istiyorum. Konuşmam hak
kında türlü endişeler izhar edildi. Bu kanunun 
bir an evvel çıkması bakımından bunlara ayrı 
ayrı ve tafsilâtlı cevap vermem yersiz olur. İç
tüzük hükümlerine uyarak, siyasi partim namı
na burada birtakım mülâhazalar serdetmek is
tiyorum. 

Sayın Başbakan yandan vurmak istediğimi
zi bu kürsüden ifade ettiler. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — öyle bir şey yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 
söz hakkım şu veya bu mülâhazalarla mukay
yet değildir. 

BAŞKAN — Osman Bey, bir dakika müsa
ade buyurun, halledeceğim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Ben de usul meselesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul meselesi henüz halledil
medi. Osman Bölükbaşı bu noktada tekaddüm 
etmiştir, direniyorlar. Şimdi Osman Bey, bir 
dakika müsaade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bize 
söz yok mu? 

BAŞKAN — Böyle bir şey söylemedim. Söz 
hakkınız mahfuzdur, yalnız bir dakika müsa
ade ediniz, usul hakkında konuşsunlar. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Arkadaşlar; bir usul meselesi mevzuubahistir. 
Bu mesele geçenlerde Yüksek Heyetiniz tara
fından bir karara bağlanmıştı. Bendeniz y-' 
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başka bir vesile ile ıgrup namına ikinci defa i 
söz istediğim zaman aynı şekilde Makamı Ri
yaseti işgal eden Sayın Fikri Apaydın arkada
şımız «Grup namına söylenmiştir,, söz veremem.* 
demişlerdi. Yine hâtırlıyacaksmız; Yırcalı ar
kadaşını] z gelip, bendenizin, tüzüğün sarih hü
kümleri muvacehesinde, mütalâalarımı takviye 
etmeleri üzerine; Yüksek Meclis usul olarak bu 
keyfiyeti halletmiştir. 

BAŞKAN — Bu, o celseye mahsustur. 
FAİK AHMET) BARUTÇU (Devamla)—85 

nci madde, Hükümet azasına, komisyon sözcüle
rine ve grup sözcülerine tercihan konuşmak hak
kım tanımıştır. Bu demektir ki, eğer tüzüğün bu 
hükmü bir defa konuşma şeklinde kabul edilmek 
'iktiza ederse, bu takdirde, Hükümet âzası da her | 
zaman tercihan konuşmak yetkisini gaip etmiş 
olur. Böyle şey yoktur arkadaşlar. Hükümet âza
sı istediği zaman, Hükümetin noktai nazarını 
izah etmek için tercihan söz almak yetkisini haiz
dir. Bu yetkiyi ayni şekilde komisyon sözcüleri 
de haizdir ve yapılan son tadile göre grup söz
cüleri de haizdir-. Bu usul meselesi evvelce hal
ledildiğine göre teessüs eden teamül veçhile tat
bikatın devam etmesini arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Bu tasarının tümü hakkında 
söz istiyen arkadaşların isimlerini evvelce tes-
bit etmiş bulunuyoruz. Partilerinin grup sözcü
sü olarak söz istiyen hiçbir arkadaş bu celseye 
kadar mevcut değildi. Bugünkü oturumda Os
man Bölükbaşı arkadaşı mı z haber göndererek 
partisi adına konuşacağını beyan ettiklerinden 
dolayı takdimen kendilerine söz verdim. Bu, bi
rinci safha. 

Faik Ahmed Bey hatırlarlar, gene riyaset 
mevkiini bendeniz işgal ediyordum, kendilerine 
söz vermedim. Sıtkı Yırcalı arkadaşımız bunun 
üzerine konuştular, heyeti celilenizin müsaade
si üzerine konuşmalarına müsaade ettik. (Sağ
dan, hayır öyle değil sesleri) Şimdi işaret verdi
ler, kendilerinin grupları adına söz istedikleri
ni bildirdiler.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söyle
dim efendim. 

BAŞKAN — Osman Bey sizin için söylemi
yorum. Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız işa
ret verdiler. Şimdi maddeyi okuyorum orada : 
(... Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Ka
mutaya bildirir. 

'Komisyon veya bir parti grupu adına söz iste- j 
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tediklerinde, Başkan veya sözcüler sıraya bağlı 
değildir) deniliyor. 

Şimdi Osman Bölükbaşı arkadaşımızın tek
lifine geliyorum. Arkadaşımız partileri adına 
söz istedi. Evvelce söz istiyen ve sırasiyle tesbit 
edilen arkakadaşlarımıza takdimen bu maddeye 
göre kendilerine söz verdim. Mütaakıbeıı tekrar 
söz istiyorlar, artık sıraya tabidirler. (Olmadı 
sesleri) Olmadı ise tashih ederim. 

(Komisyon veya parti grupu adına söz iste
dikleri zaman Başkan ve sözcüler sıraya bağlı de
ğildir) Bu 85 nci maddenin 3 ncü fıkrasıdır. 
(Bir defaya mahsus değil sesleri) O halde söz 
Bölükbaşı'nındır, mütaakiben Faik Ahmed Barut
çu grupu adına konuşacağını tasrih ettiği için 
kendilerine söz vereceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, adalet tecelli ettiği için teşekkür 
ederim cümlenize. (İçtüzüğe teşekkür et, bize 
değil sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; mevcut tasarı konu
şurken hiçbir arkadaşımı rencide etmeyi hatı
rıma getirmedim. Hukukçu arkadaşların çok iyi 
bildikleri şekilde burada bir (Kasti tecavüz) 
vardır, yani bendeniz Sayın Menderes'in bâzı ta
rizlerine uğramış bulunuyorum. 

Sayın Menderes buyurdular ki, bir takım ve
himlerle pek hayati ehemmiyette olan bu tasarı
ya yandan hücum etmektedir diyor. Bu ağır bir 
ithamdır, ben böyle bir ithama muhatap olacak 
adam değilim, bu söz de nereye gitmek ieabedi-
yor, takdirinize bırakıyorum arkadaşlar. 

Arkadaşlar, demokrasi mücadelesinde bera
ber çalıştığımız, demokrasi mücadelesinde büyük 
hizmeti olan Menderes'in demokrasi icaplarından 
tegafül edeceğini aklımdan geçirmezdim. Fa
kat anlaşılan heyecanlarına kapılarak bâzı esaslı 
noktaları unuttular. 

Buyurdular ki: « Kimin hak ve hürriyeti teh
dit altındadır bu memlekette, gelsinler, söyle
sinler ». 21 milyon insan burada değil. Kimler 
tehdit altında kalmış, malûmumuz değildir. (Biz 
buradayız sesleri). Milletin mümessili}'iz ama 
her kesin başına gelen derdi'bilemeyiz (Ciüliiş-
meler). 

Şimdi, arkadaşlar; milletin mümessili oldu
ğumuz muhakkak. Bu millî hâkimiyet merhu
muna izafe ettiğimiz kıymet ne oluşa olsun bir 
takını fiilî hakikatler mevcuttur. Evet, milletin 
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mümessiliyiz, bizden başka da milletin mümessili 
yoktur, kabul. 

Hak ve hürriyetleri tehdit altında olan kim 
ise söylesinler, dediler. 

Sayın Menderes; birinci hükümetlerini kur
dukları zaman burada okudukları programda 
tek partinin -bir tahlilini yaparken, vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin Anayasa tarafından te
minat altına, alınmadığını, bu teminatsız olan 
Anayasa yüzünden birçok hakların ihlâl edildi
ğini - Kelime kelime olmasa bile esas itibariyle -
ifade ettiler. 

Demokratik nizamın temininde ne Bölükba-
şı'nın, ne de fâni olan Menderes'in sözleri bir 
mâna ifade eder. Burada hakiki teminat kanun 
ve müesseselerindir. Kanunlar mükemmel de
ğilse, müesseseler haklarını koruyacak hüküm
lere .sahip değilse, Sayın Menderes'in - Burada 
bir kelime kullanacağım. - boşluğa söylediği 
bu söz kimseyi tatmin etmez. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Türk 
milletini tatmin eder. 

ONSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen
de mi bürütüs?.. 

MURAT ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Nededin? 
ONSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen

de mi bürütüs?.. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Aynen 

sana iade ederim bu sözü, ağzını topla, (Gülüş
meler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, bir arkadaşın kalbinde iğbirar kalmasın 
diye iki kelime söyliyeyim; çok dost idik de ona 
« Sende mi bürütüs » dedim kötü bir şeymiş 
gibi derhal iade ettiler. 

Binaenaleyh, bu memlekette mütemadiyen 
yeni olduğu söylenen zihniyetin mânası kanun 
ve müesseselerde yer almadıkça yeni bir hizni-
yetin bizim için tatmin edici bir tarafı yoktur. 
düşünmek mecburiyetindeyiz ki, burada konu
şan da, dinliyen cemaat da fânidir. Zamanın; in
sanları nereye scvkedeceğini kimse bilmez. 
Milletin iradesiyle seçilmiş olmak bu memle
kette hürriyetin teminat altında olduğunu ifa
de etmez. Sayın Menderes'in aflarma mağ-
ruren ifade edeyim ki, teşbihte hata olmaz der
ici1; ne vechi şebihe bakılır ne müşebbihe ne de 
müşebbehin bihe... Bunlar birbirinin aynı :olmak 
lâzımgelmez. 

Arzedeyim; Hitlerde milletin iradesiyle se
çilmişti. Bunu söylemekle siz de o yola gidiyor
sunuz, öyle olacaksınız demiyorum. Ben bir 
ithama mruz kalıyorum. Cevabım nazaridir. 

Sayın Menderes, gazetelerin neşriyatına bakı
nız, her gün iktidar ve mensuplarına taarruz
larda bulunuyorlar, binaenaleyh tehlikede olan 
biziz, bize tecavüz ediliyor, buyuruyorlar. 

Arkadaşlar, iktidar ve mensupları Türk Ce
za Kanununun suç saydığı şekilde taarruza uğra-
mışlarsa adalet harekete geçer. Bu kanunun 
müzakeresi esnasında bu sözlerin büyük kıymeti 
olmaması lâzımdır. Hukuk devletinde taarruz 
varsa adliye hemen harekete geçer. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kanunlarımızıda yoktur, ne kadar liberal 
olduğunu göstermek için arzettim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Anla
yamadım efendim, tekrar edin. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (îstaıı-
tanbul — Kanunlarımızda yoktur, liberal oldu
ğunu göstermek için arzettim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞl (Devamla) — Vallahi 
anti demokratik diye zeminini yaptığınız kanun
ların siz liberal olduğunu söyledikten sonra C. H. 
Partisi herkesten evvel alkışlasın (Gülüşmeler, 
sağdan alkışlar). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kanunlarımızda yoktur, ne kadar liberal 
edin 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
Menderes buyuruyorlar ki, onların hepsini değiş
tirdim, kalan varsa teklif et. 

Sayın Menderes beni mazur görsünler, bir söz 
söyliveceğim, darılmaymız: Türkçede bir darbı 
mesel vardır: İpe un sermek. 

Bir defa daha bu konuda İkinci Menderes Hü
kümetinin programını tenkit ettiğimiz zaman. Sa
yın Menderes'in öyle bir hitabına mâruz kalmış
tım: Şunları sen teklif etsene, demişlerdi. 

Arkadaşlar; istibdada dayanan bîr devir ge
çirdiğimizi söylüyoruz. Kanunlarda yüzlerce bin
lerce antidemokratik hükümler vardır. Bu hü
kümlerin bir ayda değiştirilebileceğini D. P. nin 
ozaman Sayın Başkanı bulunan şimdiki Cum
hurbaşkanımızın ağzı ile bu millete bildirmişti. 
Böyle bir taahhüdün mânevi yükü altında 410 ki
şilik bir cemaatle Demokrat Patti harekete geç
mez de bir Bülükbaşı'nm üzerine bu vazife yük-
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letilim *;jF?8fcî. IBâJarimi rmâzus* ^ğmmıT fcâkrar 
ediyoşfpı %ıjyte ̂ biı^^i istö]^k ipe im SBimctetir. 

fripîCk #ÖB&NQâÖ£iir (»jz^a*am-) — ©ö-

Ö $ M ^ SÖfrİKBAP kDepanl'a) — Arka
daşla^ teym^İB^ M, Adliye bukamıınları tatiaik 
ederin ©eliiM)Sfl arkadaşımızın endişelerioe hak 
verdirecek bir çığıra giderse hak ve hürriyetin ni-
gehbain o t a Stiyük Mselise baş mruruz. Bayın 
Mendi$»e«, ata alam Üsküdar'ı ge§*ikten s©ıwa ey
vah para ©taıez. Nasneddin Iü©canı& dediği gibi 
(testiyi tornadon tokadı vııcnsafe) lâzımdır. 
Büyük MfeelMn millet hsaMarma karşı koru
mak htısTasttnda göstereceği hassasiyet bâr ka
nunun elâstikî hükümlerine tenkid neşterini 
vtttattamıısa hiçbir tssaınan mâna olamaz <ve böy
le bi* eıtdişs İte kasfilanma eğelen arkadaşı da 
bir nesri. tenkid ^yoluna sapmamaıkdırlar, antide-
Hsekra*iktİT. (İSağâan gülüşmeler). 

Mtdltfgresı arkadaşlar.; 24 saatte kanun çı-
kaömsk mfiselesine de temas ettiler. Evet bir 
kantin icainnda 24 saatte de sıkabilir. Memle
ketin iraysEtoı tehdit eden x>yâe tehlikeler olabi
lir Mi; 24 saatte dsğil, hattâ 2 saatte de ka
nun çıkabilir. Böyle bir ihtimale dayanarak 24 
s«a4te inman .şıkafeilir Sıemek, tatman da usul 
ölmasmu; talöbetmek, tenıenni etmek demek de
lildir. 

SByın MenıieEes, Matbuat Kanununum -36 n-
m ntKâdesi vaktiyle kaldırıldığı ibâlde -şimdi 
- 'gûjıa d»mr muamelesini yapmak için - yeni 
bir tasarı ile karşamza geldiler. (Bu nasıl 
alıtyar,, stfalimize karsa da hiç cevap vermedi
ler. jgyfciden hükümetten #elen kanunlar Mec
listen aynen gerfigrdi, -fimrâi milletvekilleri ne 
düşönüyarlarsa öyle yapüm, diyorlar. 

atoma*, teratta Yüksek Meclisin kuvvet ve 
ktcdrit&tti mütemadiyen tetoorik ettirmekte ben
se fajjsöa yaktur, buna Kteum da yak. Millet-
v^sil|Eafeım elbette k « w e t ^e kudretleri «var
dır. ®nnn:!!bir fcaktîk <süahı :olarak Menderes 
çsk tadlanap burnun bir netice almak isti
yorlar; Bunun mânası -aşikârdır, ©En de de-
mm&aımnnn bu-sareMe çıkması halinde bel
ki î l^^ün. ̂ demokrasi aleyhinde bir silâh olarak 
kullanılabileceğini söyledim. Fakat Menderes 
cm* 4a tariz «ettliör. Binaenaleyh Menderes'e 
hsargi,-duyanlar hâkim olursa olsun, tenkide-
düeaek itatadiı da dkhiMr tabiî, boraya getir
diği tasam, «bbasdsn tb&ei 'verdiğim izahatta te-
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hcarue efctir^ğim gibi malûl bulunmaktadır. 
Tasarının bu kusurları düzeltilmelidir, izhar 

• ettiğimiz endişeler yerindedir. Mahkemelerin 
a^eni olmasa, bu gibilerin kapalı veya açık şe
kilde askerî mahkemelere verilmemesi peklin-, 
deki görüşlerimize cevap vermelerini ve kusur
ların bir an evvel ortadan kaldırılması çaresi
ni bulmalarım temenni ederiz efendim. 

FAtK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, bizde teessüs eden usul, Hü
kümetin sonunda konuşmasıdır. Halbuki mü
him meselelerde Hükümetin tekaddüm ederek 
ııoktai nazarını izah etenesinin faydası muhak
kaktır. Hükümetin o konu üzerindeki noktai 
nazarı iyice anlaşıldıktan sonra konuşnıalar da
ha verimli olurlar. Adalet Bakanı ile Başbakan 
dinlendikten sonra mevzu üzerindeki görüşle
rimizi arzetmeyi yerinde buldum. 

Aziz arkadaşlar, bir dâva müşterek midir, 
buna kani olduk mu müdafaası da müşterek 
olmalıdır. O dâvanın nizamlanmasmda unsur
lara dayanan mülâhazalarla karşılıklı olarak 
yardımlarımızı getirmeliyiz. Kanaatimce Cum
huriyetti partilerin aralarında müşterek müda
faa etmeleri vücup ifade eden esaslar mevcut
tur. Bunlar bilhassa rejimin selâmetine, reji
min esas ve prensiplerine taallûk «den mevzu
lardır. Bir rejimin esasında ihtilâf eden parti
lerin hiçbir noktada uyuşamamaları tabiîdir. 
Ama 0umhursiy4gtçi partilerin beyle esaslarda, 
rejimin ana prensiplerine taallûk eden konu
larda kolaylıkla anlaşmaları beklenir. Muhte
lif zaviyelerden esaslarını müştereken müdafaa 
etmemiz lâzımgelen bir konuyn bu tasarı yük
sek huzuımraMa getirmiştir. Hedef müşterek-
midir? 

Hedef müşterek olunca, hedefi göz önünde 
tutarak tedbiri maksada uygun ve münhasır 
olarak mütalâa edeceğiz ve muhtelif cepheler
den tezada düşmemeye itina edeceğiz. Mühim 
alan bir nokta da foldur. 

Bu tasara, hemen bir seneye yftkin bir .za
man evvel Yu&sek Meclise serkedilmiştir. İkin
ci Adnan Menderes Hükümeti beyannamesMde 
bize şunlar söylenmiş idi: Kökü dışarıda bulu
nan faaliyetler için fikir hürriyeti tanımak 
mevzuubahis olamaz. Bunların faaliyetlerini ön
lemek için icabeden şiddetli kanuni tedbirleri 
almakta ^eeikmiyeeeğiz. Sardh tariflerle, sarih 
kıstaslara dayanan müeyyidelerle hâkimlerin 
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suçları isabetle teşhis etmek imkânlarını Bağlı
yacağız. 

Bu ihtiyaca uygun bir tasarı hazırlanarak, 
Möclise verilmiştir, diye belirtmişlerdir. 

İkinci Adnan Menderes Hükümeti aynı za
manda esaslı vazife olarak, yerinde bir vecibe 
olarak şunları da yüklenmişti. Vatandaşın Ana. 
yasadaki hak ve hürriyetlerini teminat altında, 
bulunduracak müeyyideleri tamamlıyacaktır. 
Tek parti zamanından zihniyet olarak, nizam, 
usul ve kanun olarak arta kalan ne varsa tas
fiye edileceği, bilhassa başta Ceza Kanunu ol
mak üzere antidemokratik hükümlerin demok
ratik inkişaflarımıza uygun şekilde tadillerinin 
Yüksek Meclise getirileceği, hükümet progra
mının bir esası idi. Bunlar böyle ifade edildi
ğine göre mantıki olarak Ceza Kanununun fa
şist menşeli diye öteden beri üzerinde durulan 
hükümlerinin hakikaten demokratik inkişafla
ra ve demokrat memleketlerdeki prensiplere 
uygun tarzda tadillerle beraber bozguncu ce
reyanlara karşı alınması lâzımgelen kanuni ted
birlere ait müeyyideler de tam açık tariflerle 
ve sarih kıstaslara dayanan formüller halinde 
bir arada Meclise sevkedilmesi beklenirdi. 

Arkadaşlar, bizim mevzuatımız komünist 
akidesinin Moskova'ya bağlı olarak memleketi
mizi yakın tehdit altında bulunduran, faaliyet
leri kolaylaştıracak tohumlar! serbestçe ekmi-
ye meydan vermemek için teşkilâtlanmasını me-
netmiştir. 

Bir komünist partinin kurulması memnu
dur, komünist faaliyetinin teşkilâtlanması mem
nudur. 

Bir İngiliz hâkiminin bir sözünü, hukuk ki
taplarına, hukuk edebiyatına girmiş bir sözü
mü hatırlarım : «Anarşislerin, hilelerini mene-
den bir kanunun müdafaası sadedinde, bunlar 
parti değildir; olamaz, çünkü bir iktidarı elde 
etmeyi değil, tahrip etmeyi düşündüklerini» 
söyler. Hürriyeti yok etmek istiyenlere, hür
riyetten istifade imkânı yoktur. Binaenaleyh 
bozguncu hareketlere karşı lüzumlu kanuni mü
eyyideler, münakaşa mevzuu değildir. Bütün 
mesele alınması lâzımgelen tedbirleri eksiksiz 
olarak, vazıh olarak ve tamamen maksada mün
hasır olarak almak meselesidir. Biz muhalefet 
partisi olarak ikinci Adnan Menderes Hüküme
tinin beyannamesine cevap verdiğimiz zaman 
bu husustaki noktai nazarımızı belirtmiştik. 
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Kökü dışarda bulunan faaliyetlere karşı lü

zumlu sıkı kanuni tedbirlerin alınmasını yerin
de buluruz ve kanuni müeyyidelerin memleket
te her hangi birnnevi huzursuzluğa meydan ver
memesi için sarih tariflere ve kıstaslara istinat 
etmesi, demokratik memleketlerdeki ceza pren
siplerine uygun olmasını aynı suretle zaruri 
görürüz. 

Sarih tariflere ve kıstaslara dayanmıyan ka
nuni müeyyideler karşısında yalnız hâkim suç
lara isabetle el koymakta müşkilâta uğramak
la kalmaz. Sadece mahzur bundan ibaret değil
dir. Kanunun müphemiyeti yüzünden maksadı 
aşacak takibat endişesi vatandaşı huzurundan 
edebilir. 

Nitekim hükümet tasarısının mucip sebeple
rinde bu nokta belirtilmiştir. Vatandaş hangi 
nevi efal suçtur, hangi nevi efal suç değildir. 
bunun sınırını vazıh olarak bilmelidir, Bu, hür
riyetin teminatıdır, dijte Hükümetin mucip se
bebinde bu belirtilmiştir. Dahası var; Ceza Ka
nunumuz demokratik inkişaflara uygun bir hale 
getirilmelidir. Ve demokrat memleketlerin caza 
kanunlarının atmosferine uydurulmalıdır diyor 
gerekçe... 

Bu fikirlerde bu esaslardan hep beraber oldu
ğumuza göre işin formülünü şekillendirmekte, 
eksiksiz ve fazlasız olarak şekillendirmekte müş
külâta mâruz kalmıyacağımız kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlar; bu komünizm faaliyetlerine 
karşı hepinizin bildiği veçhile her yerde, başka 
demokratik memleketlerde de lüzumlu tedbirler 
alınmaktadır. Neşriyatını gördüm. Belçika'da 
Komünizimle, faaliyetleriyle meşgul olan me
murlar hakkında bir kararname çıkarmışlar. 
Bu kararnamedeki hükümler dikkatimi çekti. Bü
tün ehemmiyet verilen nokta haksızlığa meydan 
verilmemesi. Tatbikatın emniyet verici mahiyette 
olması. Hangi nevi efalin bir memur hakkında 
muameleyi müstelzim olacağını sarih olarak tes-
bit ediyor. Diyor ki: Memleketin istikbalini tah
rip etmeyi hedef tutan ve Anayasa ile muhalif 
olan faaliyetlerle meşgul olan bir memur veya 
bu nevi faaliyetlerle meşgul olan teşkilâta dâhil 
olan bir memur hakkında şu ve şu muameleler 
yapılı*. 

Hâkim ve memurlardan müteşekkil bir heyet 
tetkikat yapıyor verdiği rapor Nazırlar Konse
yinden geçtikten ve tasvip edildikten sonra Kral 
tarafından istifaya çağırılıyor ve sonra cezalan-
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dinliyorlar. Mesele burada değil, hangi nevi ef-
alin o memur hakkında tedbiri istilzam edeceğini 
vatandaş olarak, memur olarak o kimsenin vazıh 
surette bilmesidir. Hem hâkim ve hem de vatan
daş için tarif ve kıstasların açık açık olması za
ruridir. Hâkimin huzuru için de lâzımdır. Hâ
kim kendisi için vazıh bir metne, kıstasa istinat 
etmek ister. Hâkim de vicdandır. 

Arkadaşlar, yapılması lâzımgelen nedir? Ya
pılması lâzımgelen şey komünistlerin faaliyetine. 
karşı alınması lâzımgelen kanuni tedbirlerin ve 
müeyyidelerin vazıh olarak, sarih olarak tesbit 
edilmesidir. 

Şimdi esbabı mueibede deniyor ki bu faaliyet
ler türlü kisvelere bürünerek geliyor. Buna 
kalsa yeni metutlar; yeni metotları ihtiva eden 
yeni tedbirler icabeder diyor. Bu esbabı muci-
beye göre, yapılan nedir? Yapılan şudur: Ceza 
Kanununun 141 ve 142 ve 160 ncı maddelerinde 
mevcut olan hükümlere yeni bâzı unsurlar ilâve 
ederek ve bâzı değişiklikler yaparak yüksek hu
zurunuza getirmekten ibarettir. Yani şimdiye 
kadar faşist menşeli hükümlerdir, diye Demok
rat Parti muhalefette iken mütemadiyen antide
mokratik mahiyetleri üzerinde durulan ve bizim 
de aynı lüzum üzerinde durduğumuz hükümleri 
için mahiyetlerinde değişiklik yapılmaksızın" ta
diller derpiş edilmiş olmasıdır. 

Esbabı mueibede şöyle birşey var. Diyor 
ki; hükümler, vatandaşın Anayasada yazılı olan 
haklarını ve hürriyetlerini koruyan hükümlerdir, 
diyor. Demokrasiyi teminat altına alan hüküm
lerdir, diyor. 

Sayın Menderes'in tasfiyesinden bahsettiği 
tek parti zamanından arta kalan zihniyet mese
lesi üzerinde'durmak lâzımdır. Şu ciheti evvelâ ar-
zedeyim ki, arkadaşlar; İtalyan Ceza Kanunu top
tan faşist menşeli ceza kanunu değildir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Faşist menşeli 
bir eserdir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
O ilmî bir eserdir. 1925 senesinde îtalyamn mâ
ruf cezacıları tarafından tetkikleri 1931 - 1932 de 
ikmal edilerek kanun neşredilmiştir. İki sene 
evvel buraya konferans vermek için gelen ceza 
profesörleri şunu söylemişlerdir: İtalyan Ceza 
Kanununa faşist devri zamanında ilâve edilen 
hükümlerdir ki o ilmî eserin zayıf tarafını teşkil 
etmektedir ve İtalya'da ozaman bunun revizyo
nunu ele almış olduklarını ilâve etmişlerdir. İşte 
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asıl İtalyan Ceza Kanununa faşist devri zama
nında ilâve edilmiş bulunan ve aslında eserin za
yıf tarafını teşkil eden ve bizim de antidemokra
tik, dediğimiz hükümler ki siyasi suçlara taallûk-
eden hükümlerdir. Bunların mazisi yoktur. Ceza 
kanunlarında her hükmün bir mazisi ve bir tarihi' 
vardır. Tarihi ve mazisi olmıyan hüküm, işte 
üzerinde durulması ve tasfiye edilmesi lâzımge
len .bunlardır. Bu hükümler iltizam edilmezler; 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Neticeye 
gelelim, dermanımız kalmadı. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla* — 
Dinliyeceksin. Mevzu okadar mühimdir. Bir 
hasta sahibi gibi feryat ediyorsun, sonra da o 
işin tedavisi hakkında fikir beyan etmek istiyen-
leri tahammülle dinlemenin gerekli olduğunu ka
bul etmek istemiyorsun. Tahammül edeceksin. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Biz o kısım hükümleri almışız ve vaktiyle De
mokrat Partinin hakkiyle üzerinde durduğu ve 
tek parti devrinden -arta kalmış hükümler ola
rak tadilini borçlandığı bu hükümlere yavaş 
yavaş alışmak meyli hâsıl olmaktadır, buna 
dikkatli olmamız lâzımdır. Meselâ 161 nci mad
de. Ona biz de kendimiz bir hüküm ilâve etmi
şiz. Kendimize mahsus bir fıkrayı da ilâve 
etmişiz. Sulh zamanında da hüküm ifade eden 
bir fıkra ile tam tipik antidemokratik hale koy
muşuz. 

Keza millî duyguları rencide eden efal. Fa
şizmin müfrit milliyetiçilikten mülhem olarak 
kanunlarına koydukları bir hüküm. Biz de al
mışız. Bunların düzeltilmesi zarurettir. 

Komünizme karşı lüzumlu hükümler 141 
nci maddenin ilk ve ikinci fikrasiyle tesbit 
edilmiştir. Buna bir cebir unsuru ilâve etmiş. 
Bu, bir noksandı, bilfarz bir sosyalist partinin 
teşkilinde endişe uyandıracak bir vehmi ber
taraf etmiş. Cebir unsuru şudur, budur, ce
bir unsurunun ceza prensiplerinde ifade ettiği 
mâna malûmdur. Buna kendiliğimizden mâna 
vermekliğimize lüzum yoktur. O fıkraları da
ha vuzuh ile ifade etmek, şu kelimeleri koy
mak lâzım mı, değil mi. Bu mevzuda kıymetli 
arkadaşlarımız fikirlerini söylerler, tenevvür 
ederiz. Mesele bu değildir. Mesele, ondan son
ra ilâve edilen yeni hükümlerin vazıh tariflere 
ve kıstaslara istinat etmemekte olmasıdır. Yani 
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mucip sebepler olarak ileriye sürülen fikirlere 
uygun tarzda, olmamasıdır. Cumhuriyetçiliğe 
muhalif olarak tek bir adam veya zümre tara
fından Devletin idaresini istihdaf eden bir ce
miyet kurulması yasak ediliyor. Demokrasi 
prensiplerine aykırı olarak bir fert veya bir 
zümre tarafından Devletin idaresini hedef tu
tan cemiyet kurmakta keza. Yalnız bunları va
zıh olarak ifade etmek lâzımgelir. Nedir mak
sadımız? Cumhuriyetçiliğe aykırı, yani Cumhu
riyet rejimi kaldırmak için, cemiyet kurmak, 
Cumhuriyeti kaldırarak yerine Padişahlık veya 
dinî bir Hükümet tesis etmek. Maksat bu ise 
böyle vazıh yazmak lâzım. Bu vazıh olmalıdır.. 
Ondan sonra, demokrasi prensiplerine aykırı 
olarak, deniyor, bu da vazıh değildir. Tarif 
vazıh değildir, kıstas vazıh değildir. İstediği
miz nedir? İstediğimiz şu mu? Biz çok partili 
bir devreye girdik. O halde, çok partili Hükü
met sistemini kaldırarak yerine tek partili bir 
nizam, tek partili bir idare sistemi kurmayı he
def tutan cemiyetleri yasak etmek, öyle ise 
bunu vazıh söylemek ister. Ne vatandaş ve ne 
de memleket için bir huzursuzluk unsuru ol
maktan çıkacak şekilde tesbit etmek lâzımgelir. 

Arkadaşlar; bugünkü haliyle kalırsa şunu 
arzedeyim.. (Maddesi gelince konuşursunuz 
sesleri) 

Heyeti umumiyesi üzerinde konuşuyorum. 
Maddesi geldiğinde konuşsunlar. Ben bir daha 
maddesi üzerinde şahsan durmıyacağım. 

Diktatörlük telâkkisi çok değişiktir. De
mokrasilerde fikirler o kadar ileri gitmektedir-
ki, mutlak bir ekseriyete dayanan bir partinin 
idaresi; müsavi tek parti, o da müsavi dikta
törlük diyenler, oraya kadar giden düşünceler 
Olabiliyor. Halbuki parlamenter, temsilî bir 
hükümet sistemi için normal iktidar halidir bu. 
Ekseriyete dayanan bir partinin, muhalefet 
mevkiinde bulunan partilerin murakabesi altın
da memleketi idare etmek sistemin normal ica
bıdır. 

öyle liberal düşünceler ileri sürenler olu
yor ki, bir partinin mondiyal hâkimiyeti ile 
nasyonal hâkimiyetinin arzedeceği tehlikeyi ay
nı mahiyette görenler olabiliyor. Yani o kadar 
değişiktir. Bâzı demokrasilerde temsilî hükü
met sisteminin ananevi esaslarına bağlanmış
lardır. Münavebe ile iktidar mevkiine gelirler. 
Bâzı demokrasilerde de bakarsınız, particilik 
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demokrasinin siyasi rahatsızlıkları hâkimdir. 
Meselâ Fransa'da Degol'ün hareketi, kanunun 
ilhamı nasıl ve ne gibi mahzurlar arzedebîlece-
ğini belirtmesi bakımından bizim bu konuda 
bir misal olarak ele alınabilir. 

Degol, partilerin inhisar rejimi altında dev
letin kudretsizliğe düşmekte olduğu kanaatin
dedir. Vatandaşları bir topluluğa davet etmek, 
toplamak ister, millî birlik lâzımdır, şu lâzım-
dır, bu lâzımdır, der. Diğer partiler nazarın
da bu hareket hürriyetler için tehlike gösteren 
mahiyettedir, ama demokrasi prensiplerine bir 
aykırılık teşkil etmemektedir, onun için bir 
ceza müeyyidesine bağlanması, bir ceza tehdi
di altına alınması oralarda ve gerek demokra
silerde kimsenin aklına gelmez. Şimdi bizde 
böyle bir hareketi cürüm mü sayacağız? 

Ceza kanunlarında öyle müphem ifadeli hü
kümler derpiş "edilecek olursa böyle bir yığm 
tereddütler ve her bakımdan mahzur arzedece-
ğine şüphe yoktur. Biz hürriyeti boğucu ha
reketlere karşı tedbir almak yolundayız. Bu 
tedbirin hürriyetleri kaldırması düşünülemez. 
Daima esas, vatandaşın tabiî hak ve hürriyet
lerinin korunmasmdadır. Bize selâmetin, lisa
nı ve hürriyetin lisanı lâzımdır. Selâmetin ve 
hürriyetin lisanı yekdiğerini tamamlayıcı esas 
olarak lâzımdır. Arkadaşlar, komünizme kar
şı alınması lâzımgelen tedbirleri ihtiva eden 
kanun maddeleri de demokratik hürriyetleri 
tehlikeye düşürmekten kurtaracak vuzuhu, sa
rahati taşımak suretiledir ki, demokratik inki
şaflarımıza ve denildiği gibi demokratik mem
leketlerin ceza kanunlarının atmosferine uygun 
bir şekle konulması sağlanmış olur. Yoksa es
ki Faşist menşeli hükümlere yeni bir hayatiyet 
vermek, genç demokrasimize asla yakışamaz. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLTJ (Edirne) — Efendim, muhtelif fikir
ler arasında zannediyorum ki mevzu berraklığı
nı kaybeder gibi oldu. Onun için söz aldım. 

Yeni bir Ceza Kanunu tesis ve tedvini ile 
bu tadil arasında bir irtibat görülüyor ve işler 
birbirine karıştırılıyor. Bir kere elimizdeki Ce
za Kanunu faşist 'bir Ceza Kanunu olarak ele 
alındı, halbuki böyle değildir. Bu kanunun 
mebdei tarihi 1889 dur, çok eskidir ve ceza 
hukuku bakımından hakikaten yüksek bir kıy
meti hukukiyeyi haizdir. 
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CEZ5IÎ TÜRK (Seyhan) — Faşisttir, ispat 

edeceğiz. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HlÖĞLU (Devamla) — Yalnız, bilâhara faşist
likten sonra yapılan bâzı tadillerle bu kanuna 
bâzı hükümler girmiş ve kanun eski safiyetini 
kaybetmiş olabilir. Bunun içindir ki esasen ye
ni bir Ceza Kanunu tedvini ile uğraşıyoruz. 
Bir komisyon hali faaliyettedir. Fakat demin 
de arzettiğim gibi o kanunun gelmesi pek kısa 
zamanda kabil olmadığından hâdiselerin ışığı 
altında bâzı işlerin cezasını artırmak lüzumunu 
hükümet duymuş olduğu için böyle bir tadille 
gelmiş bulunuyoruz. Hükümetin teklifini Ada
let Komisyonu nazarı itibara almış ve hattâ bi
zim koyduğumuz ceza hadlerini genişletmiş
tir. Bu itibarla hükümetin teklifiyle encümen 
arasında, yani Millet Meclisinin bir parçası 
arasında bir mutabakat vardır. Bilhassa gerek 
siyasi ve içtimai cürümlerde, gerekse diğer za
bıta vakalarında kanuni yetersizlik dolayısiyle 
müstacelen bunları kuvvetlendirmek lüzumu 
ile hükümet bu lâyiha ile gelmiş bulunuyor. 

Geçenlerde bir hâdise oldu. Takdir buyu
rursunuz; faşistlikten mahkûm olan bir kimse 
Türkiye'ye pasaportsuz geldi. Fiilî affa tâbi 
olduğu için rahat rahat girebilecekken yüzünü 
gözünü, kılığını kıyafetini değiştirdi, kendisi
ni maskeledi, öyle geldi. Elimizdeki ceza hü
kümleri az olduğu için bu adama pasaportsuz 
geldi, diye ceza verdik. Suiniyetini izhar eden 
şahsa mevzuatımızın darlığı yüzünden haketti-
ği cezayı veremiyoruz. Bu itibarla bu kanunu 
tadil ile huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Yok
sa yeni bir Ceza Kanunu meselesi, antidemok
ratik kanunların tashihi meselesi bu mevzudan 
ayrı bir mevzudur. Eğer maddeler sarih değil
se bu cihet maddelerde görüşülebilir. 

Şunu da arzedeyim ki; 141 ve 142 nci mad
delerdeki hükümler dikkatle okunacak olursa 
geniş mahiyette görülmekle beraber onun da 
hudutları çizilmiş, hâkime kanaat verecek ma
hiyette hudutlandırılmıştır. Bu noktayı tavzih 
için söz -almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Zuhuri Danışman. (Yok sesle
ri). 

Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte

rem ve aziz arkadaşlarım; konuşmamın esasına 
girmeden evvel bir başlangıç yapayım, müsaade 
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ederseniz. Komünistlerin bu memlekette tutun-
maması için Hükümetin ve bâzı arkdaşlarm ge
tirdiği bir kanun var. Bir de bu yolcuların ara
sında iki rehbere şahit olduk. Bu rehberlerden 
birisi Millet Partisi Sözcüsü Osman Bölükbaşı, 
ötekisi Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Faik Ba
rutçu. Birisi burada, diğeri bermutat söyledi 
ve gitti. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşların söyle
dikleri güzel. Bunların söylediklerine göre gü
zel bir yola gidiyoruz. Bu rehber arkadaş bu yola 
gitmeyin diyor. Peki o halde hangi yola gidece
ğiz? Onu da söylemiyor. Bir sene Mecliste, grup
larda, komisyonlarda bu tasarı müzakere edil
mektedir. Hangi yerleri sakat, neresi eksik, hangi 
tarafı emniyeti temin edici mahiyettedir o ko
misyonlara gidip izahat vermek bu noksanları 
tamamlamak icabetmez mi idi? E.. Şimdi?.. Yolu 
göstermiyor. Yolu göstermediğine göre ya bilmi
yor ya göstermek istemiyor. Bilmiyorsan ey Alla
nın kulu bu işe karışma bari. Biliyorsan göster 
de istifade edelim. (Sağdan, tarize lüzum yok 
sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nedim 
ökmen'in yolunu tutma. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bu meselenin tümünün müzake
resi sebebiyle maddelerde sırası geldiği zaman 
komünistliği sarih olarak tarif etmek, yani ko
münistlik kelimesini dercetmek lâzımgeldiğine 
işaret etmek, müeyyideler üzerinde maruzatımı 
arzetmek, ihtisas mahkemeleri teşkil etmek sure
tiyle komünistlik dâvalarının rüyetini ayırmak, 
komünistlik doktrinlerinde tatbikatta elde edile
cek malûmatla suçluyu meydana çıkarmak gibi 
maruzatımı maddelerin müzakeresi sırasında ar
zetmek üzere sonraya bıraktım, şimdi kanunun 
tümü üzerinde mâruzâtta bulunacağım. Bâzı bil
diklerimi, bilhassa komünistlik gibi herkes gibi 
cahili olduğumuz hususlar hakkında bâzı bildik
lerimi huzurunuzda açıklamak zaruretindeyim. 
Huzurunuza gelen tasarıyı dikkatle okudum. 

Aziz arkadaşlarım, bu mukaddes yurdun ko
münizm belâsından masun ve masum Türk efkâ
rının komünizan tohumlardan uzak kalması mü-
lâhazasiyle gerek Hükümetin ve gerekse bâzı 
milletvekilleri arkadaşların huzurunuza getir
dikleri tasarıyı dikkatle okudum. 

Hükümet ve arkadaşlarım, tasarının ve Mark
sizm 'min ilmî tarifini liyakat ve belagatla yap
mış sözde doktirin portresi çizilmiş olan bu mez-
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nebin tatbikatta asıl hüviyetini yani bolşevizmi j 
nasıl meydaHa getirdiğini ve bir sııiıfm diğer 
sinif üzerinde tahakkümünü icraya müncer 
olan efâl ve harekâta temas edilmiş ve bunu 
membâinda boğmak azmi ve lüzumu ile tertemiz 
biı* gayretin muhaş&alası olan bu kanunu huzu
runuza getirmiş bulunmaktadırlar, 

Şahsan bu, mütalâalardan, bu görüş ve ka
naatlerden üstün bir şey serdetmek kudretin

de bulunmadığımı hemen itiraf etmek isterim. 
Ancak, son günlerde bu aziz vatan parçasın

da beliren habis niyetlerin, taazzuv eyleyip teş
kilâtlanmak sevdasında bulunan tahripkâr kuv
vetlerin mevcudiyetini haber almak ıstırabı için
de kaldığım içindir ki; huzurunuzda komüniz
min ne mertebe mergup bir mezhep olduğunun 
tarifini yapacak, bu sınıfın diğer sınıflar üze
rinde hangi yoldan ve hangi vasıtalar kollana
rak içte ve dışta tahakküm icra eylediklerinin 
vakıalarını arzetecek, literatürüne işaret eyli-
yecek ve sunacağım kısa örneklerle onun cazip 
gösterilen maskesini düşürmeye istitaatım nispe
tinde âmme efkârını tenvir ve Heyeti Celilenize 
de bir fikir vermeye çalışacağım. Fakat her hal 
ve kârda sabrınızı ve vaktinizi suiistimal etmiye-
ceğimi vâdedeyim. 

Komünizmin bence tarifi şudur. Dünya lite
ratürü komünizmi dünya çapında dünyanın ba
şına belâ kesilen bir fesat hareketi diye tarif I 
ederler. Baş vurduğu yollara ve örneklerine ge
lince bunu da vesikalarla ispat edeceğim. 

Bu mezhebin kaynağı olan ülkenin anayasa
sından başlıyarak ispat edeceğim. Canlarını kur
tarmak için Türkiye'ye iltica eden Rumen subay
larının mahkemeye ibraz ettikleri bu vesikada 
komünistliği dünyaya yayan ve yaymaya çalışan I 
ülkenin anayasasının başına geçirilmiş kırmızı 
mürekkepli bir kundak vardır. Yani dünyaya 
sokulmak istenen kundak. Orada şöyle deniyor. 

«Bütün ülkelerin proleterleri birlesiniz» Ni
çin birleşsinlerf Başka ülkelerin proleterleri! | 
Bu, sarayı neden alâkadar eder? Dünya prole- | 
terlerinin birleşmesi bu ülkenin ne derdine? Bir- [ 
leşsinler ki, bütün dünya efendilerinin emrine 
girmiş bulunsun ve bütün dünyanın hür millet
lerinin hattâ kendi ideallerini tahakkuk ettir
mek uğruna birleşmeye davet ettikleri zavallı 
proleterlerin bile boynuna bir ilmek takıp dün
ya döndükçe onları köle olarak kullanmak im- J 

j kânı elde edilsin diye. Tâ ki, o nıilletlei-e. zincir 
ve hattâ imkân bulsaydı arzın yuvarlağına bjr 
gem takıp ikisini birden dilediği uşaklık yo
lunda yürütmek imkânını elde edinciye kadar. 
Tâ ki, kendisi bu malûm sarayda efendi olarak 
uyurken; dünya milletlerinin yük altındaki fer-

, yat ve figanını uykusuna ninni olarak duyunca-
ya kadar. 

işte bunun için kızıllık; idealini karanlık ül
kesinden dünyanın cennetasa mamurelerine yö
nelmiş ve dünya proleterlerini sahte bir refah 
vadiyle birleşmeye tahrik ederek onları kızıl im-
peratorluk uğruna dinamitlemek için gece gün
düz bu rüyanın hakikat olmasiyle meşgul ol
muştur. Dikkat buyurursanız dünyanın hiçbir 
yerinde, hiçbir devrinde ve hiçbir devletin ana
yasasında böyle bir hüküm yoktur. Bu hükmün 
tazammün ettiği mâna, bu devlet, vücuduna taal
lûk eden anayasa, bütün ülkelerin proleterlerini 
ve bittabi bütün ülkeleri kendi hâkimiyet bayrağı 
altına almak niyetindedir. 

Bu korkunç kuvvetin sistemi ise, yurtta zu
lüm; cihanda zulümdür. O, ancak, engizisyon 
mezalimine taş çıkartan bu sistem sayesinde eme
line nail olanağına inanan kör ve* sağır bir me
kanizmadır. 

Şimdi, size yurtta zulümden misaller verece
ğim : Komünizm ihtilâli tarihi isimli eser : Sahife 
146. 

Komünistlik dininin şartlarından olan cina-
I yet ve tethiş hareketleriyle bu umdenin evvelâ 

anayurtta, sonra da cihanda hâkim olmasını esas 
tutan kızıl gard saylavları başkanlık divanı, 
evvelâ Çar ailesinin yokedilmesiyle işe başlamıştı. 
Bu uğursuz vazifeyi başarma işi çeka üyelerin
den Yurovski adlı bir komisere yüklenmişti. 1 
Temmuz Pazar günü 12 nagant tabancasını hâmil 
nöbetçiler saat 22 de bir odaya kapatılan 51 ya
şında îkinci Çar Nikola'yı, 47 yaşında karısı 
Aleksandra'yi, 24 yaşında büyük kızları Olga'yı, 
22 yaşlarında ikinci kızı Tatyana'yı, 20 yaşında 
üçüncü kızı Marya'yi, 18 yaşında dördüncü kızı 
Anastasya'yı, 15 yaşında veliaht Aleksi'yi, dok
torları Potkin'i, odacı Çamadrow, odacı kız 
Demidöva'yı, küçük uşak Linyönid'i nagant 
mermilerinin altında delik deşik ettikten sonra 
kurbanların üzerinden mücevherler ve kıymetli 
eşyalar toplanmış, cesetler yatak çarşaflarına sa
rıldıktan sonra kızağın uçları tezkere gibi tutu-

I larak kmyona yüklenilmiş ve (Aklana) vadisine 
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ttfe&rY müâzzânı b i r çoban ateşinde yakılmış ve 
külleri aynı vtdiye savurtilmt^ttır. 

Bîr misal daha; aynı esef sahife 154 ; Komü
nistliğin can düşmanı saydığı münevver ve din
dar tabakanın imhası esas ümdelerindendi, Teka-
lerin burgda tü'fek dip$M6rıyle ve süngülerle 
ÖİdÜrülten Mihael gibi filozoflar, Gran'dük Pavel 
gibi Millet, îğöt gibi ruhbanlar, Sergiye v gibi 
ö|retWehler, Heiell gîbî sanatkârlar ki, milyon
larca ihsanm komünistliğin kökteştMlm'esi uğ
runa imha edttırteîeririden vücuda gelen isimsiz 
mezarların idinde bitîkfen kân, et ve kemik yığın
lara, yıllarca ve yıllarca kizti dünyanın kolektif 
çiftliklerine, tarlalarına*, bağ ve bahçelerine <?üb-
relikvazifesi gördektir. 

Yurtta zulümden bir başka misâl : Bîr devlet 
adamına imza ettirildiği için ismini vermekte 
mazur olduğu diğer bir eser; sahiîe 70 - 71. 

Bîr komünist zimemdarı olarak kolektif çift
likleri teftiş ederken Nikol'a geldim. Misafir ol
duğum Çetkovun evimde nahif ve garip halli bir 
küçük nazarı dikkatimi celbetmişti. Çetkov'a adı 
ne diye sordum Vasil dedi ve o sırada çocuk dışarı 
çıktı. Ev sahibine; sahife, 13, 14, 15. 

Sizin oğlunuz mu, dedim. Hayır, kolekdfli-
ğîn bir yetimi dedi. 

Ne demek istiyorsunuz, 
Yetim işte fazlasını sormayın. Israr ve rica 

ettim, korkmamalarını söyledim Çetkov kendile
rine bir fenalık gelmiyeceğinin teminatını ben
den aldıktan sonra anlatmaya başladı : 

«Biraz ötemîzde oturan (Vorvan) 1ar çok 
mesut bir aile idi. Bu çalışkan aile bütün ısrar
lara rağmen kolektifleşmeye girmek istemiyordu. 
Ellerindeki bütün hububatı teşkilâta vermişlerdi. 
Fakat bunlar bizim toprafümîzdır, atalarımızdan 
fcâlm*ştır, diyerek topraklarını vermek arzusunda 
değillerdi. Fakat teşkilâtın adamları hak ve arzu 
taîiönadan bu ailenin bütün topraklarını ellerin
den aldılar ve aileye (kulak) damgasını vurdular. 
Bir akşam üzeri aile reisini alıp gittiler. Akıbe
tini halâ da bilen yoktur "Karısı Kaygay'ı ertesi 
m\mfa asrhniş bulduk. Vasiya onların yetimidir. 
Kimsesiz kaldı biz aldık. Bir aydan beri de ço
cuk konuşmuyor. Her gece etinin etrafında do
laştıktan sonra gelerek furunun üzerinde yatıyor. 
Mz bu halleri •gtft^ktefi sonra Kolhozlara girme
ye m©eb\tr kaldık. Bîtt&foî gönül riskiyle değil. 
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Biz çalışıyoruz Kolhozlar yiyor, komünistler de 
yiyorlar. Bize kalan da sadece açlıktır.» 

Bir misal daha aynı eser, sahife 75 - 76. 
«Kolektif çiftlikler işi komünist programına 

uygun olarak o kadar yolunda gitmeye başlamış
tı ki meclis bunu tesit için bir yemek vermeye bile 
razı oldu. Büyük hazırlıklar bağlamıştı. Kol-
hozlarm büyük avlusuna masalar yerleştirilmiş 
domuzlar kesilmişti. 

Her şey bayram gününü hatırlatıyordu. Salı 
günü akşam üzeri tarladan dönerken köyde bir 
şeyler olduğu adeta hissediliyordu. Kadınların 
göz yaşları, köylülerin sağa sola koşuşmaları be
ni komünist binasına doğru süratle gitmeye şev
ketti. Kapıdaki nöbetçiye ne olduğunu sordum. 
(Yeni bir kulak temizlemesi) ve G. P. D. ve böl
ge komitesi reisi bu sabah geldi dedi. 

İçeri girdiğim zaman Arşinov 'un G. P. D. me-
murlariyle şakalaşmakta olduğunu gördüm. Ara
lık avluda ise genç ve ihtiyarlardan müteşekkil 
yirmi kadar köylü ellerinde çıkınları, ümitsiz bir 
şekilde âğlaşıyorlardı. Etraflarını silâhlı nöbet
çiler sarmıştı. (Kulak temizlemesi) demek bn idi. 
Yâni evlerinden ocaklarından basit köylüleri 
alarak kamplara veyahut ağır hizmetlere yolla
mak. 

Binadan çıkarken iki askerin; orta yaşta bir 
köylüyü sürükliyerek getirdiğini gördüm. Adama 
fena muamele edildiği aşikârdı. Üstü başı param
parça, yüzü gözü kan ve çürük içerisinde idi. 
Âciz vaziyette ona bakarken bir kadın çığlığı 
yükseldi. Saçı başı darmadağınık bir kadın elin
de yanan başak demetlerini samanlığın damı 
üzerine attı. Aynı zamanda bağırarak (Caniler 
biz bütün hayatımızı bu ev için mahvetmiştik. 
Şimdi size de kalmıyacak alevlerin olacak) der
ken çığlıkları delice kahkahalara tahvil olunuyor
du. Köylüler eve koşarak bir şeyler kurtarmaya 
çalışıyorlardı. Sahne tamamiyle bir faciayı ifa
de ediyordu. înliyen, bağıran kadınlar, çamurda 
sürüklenen köylüler, sürgüne giden zavallılar. 

Bir diğer ve son misal : Hürriyeti seçtim 
isimli eümlenizin malûmu olan aynı eserin 128 
nci sahifesinden bâşlıyarak devam eden kısımla
rında bizzat komünistliğin ihtilâl arkadaşlarının 
bile onların hiyanetine nasıl uğradıklarını ve N. 
K. V. D. Teşkilâtının yırtıcı bir kedi gibi Zinov-
yef, Kamaâef ve SimahkiTerle birer fare ile oy
nar gibi oynadıktan sonra onları Basıl imha et
tiklerini ve (Büyük temizleme hareketi) denilen 

— £ » 



B : t â i . l 
bu ameliyede yüzbinlerce boynu vücutlarından 
nasıl ayırdıklarım tüyleriniz ürpererek okur ve 
anlarsınız. 

Nihayet Viktor kısaca şunu ilâve ediyor. Gö
zümle gördüğüm bu vakalar zaten elimde mevcut 
yüzlerce istatistikte yazılı hâdiselerden gayet ta
biî olarak daha çok bana tesir etmişti. Sanki o 
anda komünizm adına mahvedilmiş bütün bir 
neslin kadın ve erkeklerini, dağılmış ailelerini, 
koparılan bağlarını, açlıktan, cinayetten ölen 
binlerce insanı bir kere daha gözlerim iri önünde 
görür gibi oluyordum. Bütün bunlar; vatanınım, 
toprağımın, ocağımın ana, baba, evlât ve hayali
min kaygı pahasına olarak hürriyeti seçmeme 
sebep olmuştu. 

Bilhassa Rus - Amerikan dünya mücadelesi 
isimli eserlerin mütalâası; size komünistliğin 
ne olduğunu, onun yurtta zulüm ve cihanda 
zulüm sisteminin nasıl tatbik edildiğini, komü
nist bir dünya imparatorluğunun kurulmasına 
nasıl çalışıldığını, komünist olmıyan her şeyin 
dünya ve hattâ kâinatın nasıl bir numaralı düş
man telâkki edildiğini, komünistliğin dünya ça
pında nasıl bir fesat hareketi olduğunu ve ko
münizmin dayandığı kuvvetin sadece ve nasıl 
şiddetten ibaret bulunduğunu birer hikâye ola
rak değil maddi vakıalara tarihe ve realiteye 
dayanarak anlatır. 

Arkadaşlar, bir sınıfın diğer bir sınıfa ta
hakkümünü sağlamak için komünizmin kendi 
yurdunda baş vurduğu yollardan size örnekler 
verdim. 

Şimdi de dış memleketlerde nasıl çalıştıkla
rını ve ne melanetler icra eylediklerinin küçük 
bir örneğini takdim ederek sözlerime nihayet 
vereceğim. 

Bu tethiş mezhebinin ve onun sefil mürev-
viçlerinin bahtsız Rus topraklarında neler yap
tıklarını size onların dilinden nakletmek iste
rim. 

iki sene evvel; tığ gibi ve kahramanlıkları
nı hürriyetten mertlikle cesaretten alan üç Ro
men subayı, Türk vatanına iltica ettiler ve bu 
halâsı önlemek istiyen bir komüniste karşı bir 
suç işliyerek mahkemelik oldular. 

Onlara niçin kaçtıkları soruldu. Şu cevabı 
verdiler ve ispat ettiler. Romanya dediler, top
rak altı ve toprak üstü bakımlarından çok zen
gindir. İktisadi bakımdan Avrupa'nın, ufak 
mikyasta Amerikan Birleşik Devletleri dense 
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mübalâğa edilmiş olmaz. Avrupa ' r an^n büyük 
petrol kuyuları, en vâsi tuz madenleri oradadır. 
Ormanları, buğday ekimi ve mahsulü bir ̂ hazi
nedir. Birinci Harb sonunda yeni bir hamle ile 
programını çizdiği küçük ve büyük sınai Balkan 
Devletlerinin en ileri gelenlerindendir. İkinci 
Dünya Harbi içinde, tarafsız memleketlerde bi
le bulunmıyan beyaz ekmek, bol et ve hattâ si
yah havyarlar kaz ciğerine kadar en nadide ve 
lüks gıdalar Bükreş lokantalarının sofralarında 
bir lofullos ziyafeti bolluğu ile teşhir edilmek
te iken bugün bunlardan hiçbir eser yoktur. 
Komünizmin ve panislâvizmin bir cehennem 
deryası gibi etrafını sardığı bu bir avuç Lâtin 
toprağı bir zamanlar Karun'un sofrasını imren
direcek kadar şikemperverliğin ince sanatının 
mahsulü olan bu yiyecekleri ile, güzel iklimi, 
bol güneşi mamur kasabaları ile komünist 
isimli bu cehennem zebanilerinin lokması ola
rak yenilip yutuldu. Artık onlara raslıyamaz-
sınız. Bu anlattığım toprağın efendisi ve bu 
sofranın sahibi olan zavallı Romen halkı 1947 
yılında elinden alınmadığı takdirde gıdasını, var
lığını, tek kelime ile yaşama ümidini bu senenin 
mısırına bağlamıştır. 

Romen köylüsünün bu mahsul hazinesinde 
kırmızı bir domates, bu sene uçsuz bucaksız bos
tanları görülmemiş bir bollukla doldurulmasına 
rağmen ufacık bir kavun veya karpuza hasret 
çektiğini yana yakıla anlattılar. Hepsi ve hepsi 
kızıl diyara taşmıyor. Bunlar komünist kolhoz-
larında yığılıyor, talan edilircesine onların ara
sında taksime uğrıyordu. 

Para, Romanya sıfırdır. Bir milyon küsur 
ley'e bir kilo şekeri zor alabilirsiniz. Onu da 
kızıl kooperatiften almak şartiyle. 

Gençlik, münevverlik, din, itikat, ırz ve 
namus kızılların elinde, onların gaye ve zevkleri 
uğruna mahvü perişan edilmiştir. Hulâsa bu
gün Romanya'da bir zamanların bu mesut top
raklarında hiç bir ressamın düşünemiyeceği, 
hiçbir şairin muhayyilesine sığdıramıyacağı 
iki tablo vardır. 

Bu tablonun birinde Romanya'nın bahtsız 
köylüsü sonsuz bir genişlikle ufuklara yaslanan 
bakir çimenli ovalara açlıktan bitap bacaklariy-
le yaylana yaylana tohum atıyor, diğerinde kı
zıllar bu aç milletin malı, canı, ırz ve namusu 
üzerine ölüm yağdırıyorlar. Böylece toprağa bir 
yandan tohumlar, bir yandan ölüler giriyor. 
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Çikans ekmeği kızıllar kapışıyorlar, yerle bir 
o]pıu$.imezârların soğuk süslerle bezenmiş geniş 
kabristanların üstünde her an yaşlarla dumanlı 
gözlerini, y&tele^ dolu bakışlarını uzun Uzun gez
dirip bu mezarlardan göklere yükselen ah ve 
enini sindire sindire paylaşanlar da sadece Ru-
menlerdir. 

Biz işte bu acıları görmemek için kaçtık. 
Yoksa durup dururken vatanını kim terkeder. 
Kim dendisini yurdunun güneşinde hayat bul
maktan mahrum eder. Dinimiz dininizden de
ğil, dilinizi ise biz bilmeyiz. Dünyada kadri 
bilinen ve tarihlerde yer tutan misafirperper-
liklerden gayrı örf ve âdetleriniz malûmumuz 
değil. 

Yabancı bir memlekette, işsiz, güçsüz, para
sız ve pulsuz her türlü yaşama imkân ve vasıta
larından mahrum bir badireye sebepsiz olarak 
kim atılır. 

Arkadaşlar bu memlekette komünizan fikir
ler yaymak istiyenler, bu yurtta komünizmi 
teşkilâtlandırmak gayretinde bulunanlar, Allah 
korusun, eğer bir gün buna muvaffak olurlarsa, 
bu aziz vatanın ve mesut ve masum milletin 
akıbeti size örneklerini verdiğim elîm akıbetle
rin ta kendisi olacaktır. Temiz ve asîl Türk ev
latlarının fikir ve irfan hayatında bu habîs mez
hebin yayılmasına karşı Çin Şeddi bu akıbetin 
tahakkukuna imkân vermemek, fert olarak, 
millet olarak ve Türk olarak borcumuzdur. 

Seferber edilecek kuvvetlere gelince : 
1. Fikir ve irfan hayatında bu habis mez

hebin yayılmasına karşı Çin Şeddi gibi bir hür
riyet fikri şeddini tesis eylemek, bu vazife Türk 
münevverlerine ve Millî Eğitim Bakanına dü
şer. 

2. Kuvvetli bir takip zabıtası vücuda ge
tirmek ; 

3. Kanun kuvvetine başvurmak; o da 
ikiye ayrılır. 

a) Sıkı müeyyideler; 
b) İhtisas mahkemesi. 
Zira, söz ve nüfuzlarının metelik kadar geç

mediği hür ve müstakil memleketlere bile, para, 
propaganda, hiyanet, hile, vait ve easuzluk gibi 
vasıtalarla dünyayı hedef tutan bir komünistlik 
sokulmağa çalışıldığını gözönünde tutmak iea-
beder. 

Binaenaleyh; Türk zaferinin sırma saçlı kar
talı, ölmez Atatürk'ün işaret buyurduğu gibi, 
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memleketin dâhilinde ve haricinde birçok bed
bahtlar hiyanet ve dalâlete sahiptirler \ e bu 
bedbahtlar şahsi menfaatlerini komünizm gibi bu 
milletin en büyük fikir, hürriyet ve istiklâl düş
manı olan bir mezhepte tevhit edebilirler. 

Bundan evvel ve son günlerin vakıaları, esef 
ve ıztırapla söylemek lâzımdır ki, bu nevi bed
hahların mevcudiyetini bize göstermiş bulundu
ğuna göre sıkı bir müeyyideye muhtacız. 

Bu itibarla Türk kanun vazıı, Türk âmme 
vicdana, menfaati ve dileği ile mütenazır olarak 
bir müeyyide vaz'ı hususunda vazifeye davet 
eden Hükümeti ve muhterem milletvekilleri arka
daşları hürmet ve muhabbetle kucaklamayı ve 
onları candan tebrik eylemeyi vatani ve teşriî 
vazifelerimden biri addeder, Heyeti Celilenizi bu 
dileğe müzaheret buyurmak temennisi ile ve ta
zimle selâmlarım. (Soldan şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — önerge var, okuyacağız. 

T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katına 
Kanunun hayati bir zaruret olduğuna, tafsi-

lâtiyle Yüksek Meclis ittifak halinde kanaat.ge
tirmiştir. Velevki birkaç saat de olsa; kızıl ha
inlere vakit kazandırmamak için, kanunun tü
mü müzakeresinin kifayetiyle hemen maddelere 
geçilmesini arz ve teklifederiz. 

21 . X I . 1951 
Balıkesir Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 

Sıtkı Yıcalı Şevket Mocan 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aleyhinde ko
nuşacağım. 

Aziz arkadaşlar, Kanun yalnız komünistliğe 
karşı değil, aşağı yukarı mevcut Ceza Kanunu
nun yukardan aşağı birçok maddelerine, fasılla
rına ve baplarına taallûk eden geniş bir tasarı
dır. Şimdiye kadar konuşan hatip arkadaşları
mız, ve parti sözcüleri bu genişliğin ancak bir 
kısmına temas etmişler, yalnız komünizm ve bâzı 
hakaret suçları üzerinde kısmen durmuşlardır. 
Daha birçok maddeler vardır ki bu ana mevzu
lara temas edilmemiştir. Daha birçok hukuk 
prensipleri, esasları, memleketimizin realiteleri 
vardır. Binaenaleyh bu kanunu bu kadar kısa bir 
zamanda kabul edilmiş saymak ve birkaç saatlik 
gecikmeyi bir ziya telâkki edip Meclisi bir an ev
vel hükme vardırmak doğru olmaz. Geçmiş de
virde Parlâmentomuzda teessüs etmiş bir anane 
ve itiyat vardır; az çalışmak, çok kanun çıkar
mak, kanunlarımız üzerinde az durmak. Bu mü-
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nasebetle birazdan arzedeceğim ki, bu Meclis, 
geçen Meşrutiyet meclislerinden daha az çalış
maktadır. Türkiye demokratik bir tekâmüle doğ
ru gitmektedir. Bizim o meclislerden daha de
mokratik ve etraflı çalışmamız lâzımdır. Bu nok-
tai nazardan müzakerenin aleyhindeyim. Eğer 
müzakere kâfi addedilecekse üzerinde konuşma
mıza* müsaade edin. 

BAŞKAN —- Efendim, önerge tasarının tü
mü üzerindeki müzakerelerin kifayeti hakkında-
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dır. Aleyhinde söz alan arkadaşımıza sfe verdik, 
konuştu. Bu itibarla önergeyi tasvibinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Tensip buyurursanız bâzı müracaatlarla bi
raz fasıla isteniyor. Bu ciheti oyunuza arzediyo-
rum. (Reye koymaya lüzum yok sesleri). O halde 
on dakika sonra toplanılmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati 17,35 

Î İ t î N Ö Î ÖTUBUM 
Açılma saati : 17,45 

3&AŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER ; Said Bilgiç (İsparta) 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamca yapacağız; 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oturumu açıyoruni. Söz A k 

met Grürkan'in. 
AHMET G Ü R K A N (Tokad) — Maddelerde 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Cezmi Türk, 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Demin kifayeti 

müzakere takriri üzerine, Yüksek Meclisinize 
hitap ederek, müzakereye devam edilmesi is
tirhamında bulunmuştum. Ekseriyetle devama 
karâr verdiğimiz için, Heyeti Celilenize şahsan 
minnet ve şükranlarımı arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu 
adiyle bugün yürürlükte bulunmakta olan ka
nunun birçok maddelerini yeniden tedvin ve
ya tadil etmek için vücud-a getirilen tasarının 
müzakeresi vesilesiyle bu kürsüye ıçıkan arka
daşları cümleniz gibi derin bir dikkatle dinle
dim. Gizli celselerde, devletin ilgili dairesinin 
rejime zararlı ideolojileri bilgi ve hassasiyet
le takip etmekte olan teknik müşavir ve müte-
hasıslârın 'beyanatını da hep beraber büyük bir 
alâka ve hassasiyetle takip ettik. Bütün bun
lardan sonra bu mevzuda temas edilmiyen ge
rek esasa ve gerekse usule taallûk eden bâzı 
m'ü'him meseleler kaldı, Kanaatimce bunları 

yüksek alâka ve dikkatinize arzethlek, bugutt 
için pek lüzumlu gördüğüm' bir memleket vâ^ 
zifesi olaeaktir. 

Aziz arkadaşlar, ister muvafık; ister muha
lif olalım, ister siyasi hayatin içinde, ister dı
şında bulunalım yıllardan beri bu memlekette 
Garplı anlayışla millî ve demokratik bir haya
tın tam mânasiyle yaşanır bir hakikat haline 
gelmesi için cümleten çalışmaktayız. Nitekim 
babalarımız ve dedelerimiz de bu yolda büyük 
emekler harcadılar ve büyük fedakârlıklarda 
bulundular. Merhum ve mağfur Mithat Paşa-' 
dan bu yana siyasi hareket haline gelen Birinci 
Meşrutiyet, Birinci Meclis ve Birinci Kanuni 
Esasi de aynı mukaddes gaye ile vücuda geti
rilmişti. Hattâ bu büyük insan o mübarek ca
nını bu mukaddes gaye uğruna verdi. 

İkinci hamlemiz de birincisi gibi münevver
lerden geldi. Yadeller de bu uğurda çalışarak 
can veren kurbanlar verdi, ikinci Meclis, İkin
ci Meşrutiyet, İkinci Kanuni Esasi ve sonra 
olan bitenler malûm. Ve merhum Ahmet Sa
mım nihayet millî bir kurtuluş s-avaşmdan 
sonra tam demokratik bir idare olması gere
ken Cumhuriyet ilân edildi. Yeni Meclis ve ye
ni Anayasa meydana geldi. Fakat asrı aşan bir 
zamandan beri istekle beklemekte olduğumuz 
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demokratik hayata yaşanır bir vaziyet olarak I 
k&vuşamadık. 

Şundan veya bundan bahsedecek, şu mesul 
veya bu mesuldür diyecek değilim. Bu yakın 
maziyi tahlil tarihin işidir, onun için bu devir
lerin acı, tatlı hâtıraları üstünde bisut bir münaka
şaya girişip didişmekten Tanrı cümlemizi korusun. 
Ancak halk ile beraber, halk içinde ve halk için bir 
demokratik idareyi hakikat yapmak istiyen ve 
şükürler olsun ki, her halde sayıları bu mukad
des memlekette artık yüz binleri aşan idealist 
insanların İsrarlı arzuları ve her hanlgi içtimai 
seviyede bulunursa bulunsun baha biçilmez fe
dakârlıkları sayesinde 14 Mayıs mucizesi veya 
demokrasi devrimi meydana geldi. 

Bunda da muvafık, muhalif, müstakil, bü
yük, küçük herkesin kendi samimiyeti, anlayışı 
ve fedakârlığı nispetinde bir hissei mefhareti 
bulunduğu muhakkaktır. Bu büyük eser tabiî 
Millî Kurtuluş Mücadelemiz gibi münhasıran 
şunun veya bunun değil, bütün milletin eseri 
ve mânevi mülküdür. Bununla bugünün ne
silleri en büyük memurundan en küçük ücret
lisine ve en büyük zengininden en küçük faki
rine veya en büyük politikacısından en küçük 
particisine kadar ne kadar iftihar etse yeridir. 

Arkadaşlar, kısa bir kuş bakışı ile arzetti-
ğim gibi nesillerden beri hep bu memlekette de
mokratik hayatın bir hakikat olarak yaşanma
sı için çalışıyoruz. Despotizme karşı çıkıyor. 
En bürokrat oligarşilere karşı kafa tutuyoruz. 
Kurtuluş Savaşı gibi ülüm kalım ihtilâçları için
de dahi millî hâkimiyet için çalışıyoruz. | 

Nihayet 1946 da milletimiz tek dereceli se- I 
çim esasını elde eder etmez tarihî tekâmülüne 
uygun bir olgunlukla • ve binbir badire içinde 
dahi demokratik hayata olan tahassürünü asî-
lâne ilân ediyor ve sonra bütün eksiklerine ve 
kusurlarına rağmen tam demokratik esaslı ilk 
Seçim Kanunu yürürlüğe girince de 14 Mayıs | 
meydana geliyor. 

14 Mayıstan sonra ilk işlerimizden biri geç
mişte verilmiş cezaları affetmek oluyor. Niçin?. 
O zamanki hâkimlere ve onların hükümlerine mi 
kıymet veriyorduk?. Hâşa. Hâkimlerimizin dai
ma ekseriyetini tebcil ediyoruz, içlerinde dil uza
tılmaya mşistahak bir akalliyet dâhi bulunmama
sını daima halisane temenni ediyoruz. 

O halde affmuza sebep nedir l Çünkü mev
cut mevzuatın demokratik olmadığına inanıyor | 
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bunların çoğuna anti demokratik diyorduk. Çün
kü onların verdikleri cezaları demokratik hu
kuk prensiplerine, kıstaslarına ve dozlarına mu
vafık bulmuyorduk. Çünkü gerek sivil, gerek 
askerî mahkemelerden çıkan kararların kaza vah
deti prensibine uygun ve demokratik eserler ol
madığını biliyorduk. Çünkü her yeni rejimde ol
duğu gibi bir ceza reformu yapılmasını istiyor
duk. 14 Mayıs nasıl demokratik hukukun yeni 
ve ebedî âbidelerinin inşası için yapılmış bir tas-
viye idiyse, cezaların affı esası ile de geçmişi tas
fiye ederek yeni rejimin icaplarına uygun yeni 
eserler vücuda getirecek zemini ilk hamlede ha
zırlamak istiyorduk. 

İkinci işimiz yeni bir Basın Kanunu çıkarmak 
için daha doğrusu mevcut Basın Kanununu orta
dan kaldırmak oldu. Çünkü millî murakabeyi bu 
memlekette tesis ve ihya etmek, onun en önemli 
organlarından biri olan matbuat hüriyetini batı
lı demokrasilerdeki serbestlik seviyesine çıkarmak 
istiyorduk. 

Burada bu kanunları çıkarmak için sabahlara 
kadar heyecanla müzakere ederken de bir an ön
ce mevcut Ceza Kanununun da halk murakabe
sine engel olan hükümlerinin tadil edilmesini ve 
Hükümetin böyle tasarılar getirmesini rica edi
yorduk. 

O tarihteki efkâr ve hissiyatımızı bu kürsüden 
en veciz şekilde beyan ve ifade buyuran Sayın 
Samet Ağaoğlu olmuştu ve aynen şöyle demişti: 

«Yeni iktidar, millet ve Devlet mesuliyetini, 
ele alırken, idarenin tek parti sisteminin bütün 
kusurlariyle malûl olduğunu isbat etmiştir. Ka
pitalist, inhisarcı, kırtasiyeci bir Devlet tipinin 
vücut bulduğunu göstermiştir.» 

Bundan daha kuvvetli bir teşhis, bundan da
ha kuvvetli bir tenkid ve bundan daha kuvvetli 
bir ifade olur m u l 

Yalnız bu kadar mı?.. Daha kâmil ve şâmil 
bir formül de söylemişler, şöyle demişlerdi : 

«Program bize diyor ki, yalnız kanunlarımız 
değil, itiyatlarımızı ve telâkkilerimizi de değiş
tireceğiz.» 

O gün bu beyanlarla, muvafık muhalif hepi
mizin duygu ve düşüncelerine sadık ve samimî bir 
tercüman olduklarına eminim. Ve fakat : 

Maziden devraldıkları bu kapitalist, bu inhi
sarcı, bu kırtasiyeci devlet bugün bize ne getirdi! 
Yeni bir Ceza Kanunu tadil tasarısı, 
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Şimdi müsaadenizle ve bu esasların. ışığı, al-, 
tmdâ- önümüzdeki bu Ceza. Kanunu süzerinde 
durmak ve o kanunujı aslını, nesebini ve şahsiye
tini tahlil etmek istiyorum. Neyin nesidir.bu,ka
nun?. Nereden. gelmiştirı.,ye Türk Ceza Kanunu 
adını alarak da nasıl ikide bir karşımıza çıkmak
tadır. i 

Sevgili arkadaşlarım, cümlemiz biliyoruz. Ce
za Kanunu İtalya 'dan alınmıştır. Ama demok
rat italya'dan değil,' demokrasi düşmanı faşist 
İtalya'dan. Nitekim: (L doktrina del Paseisme) 
Faşizma doktrini adlı eseri yazan faşistlerin ide
ologu ve filozofu sayılan Alfredo Rocca'nm Ada
let Bakanlığı sırasında çıkarılmış olan bu ceza 
kanuni^ .şerhinin mukaddemesinde şöyle yazıyor: 

«Fransız inkilâbınm naturalist filozoflarının 
teşkil ettiği klasik mektep ve onun demokratik 
liberal ve endividüalist prensipleri bizim de 
18 nci asırdaki ceza mevzuatımızda, tahakkuk ye
rini bulmuş ve bütün adlî reform programları
nın esasını teşkil etmişti. Bu suretle Hümaniter 
ifratlar ve demagojiler yüzünden hürriyetin esas 
maksadı ve prensipleri kaybolmuştu» görülüyor 
ki: Bu İtalyan Ceza Kanunu ve onu meydâna ge
tiren zihniyet demokratik ve şahsiyetçe prensip
leri hürriyet aleyhinde addederek despot bir dev
let demek olan faşist telkine uygun bir ceza re
formu yapmak içindir. 

Bununla da anlaşılıyor ki, Fransız İhtilâlin
den ve onun eseri olan Anayasadan mülhem o i an 
bizim Anayasamıza esasından aykırıdır ve bunu 
ön sözünde açıkça ifade etmektedir. Demokratik 
bir anayasadan sonra niçin bu faşist kafalı ceza 
kanununu almışız. Üzerinde durmak istemiyo
rum. Tahlil ve tafsilini salahiyetli sevgili ve sa
yın hukukçularımıza terkediyorum. Yalnız şu 
kadarını da ilâve etmek istiyorum ki; Alfredo 
Rtföco kendilerince muhallet olan bu eserin aslı
nın neşri tarihinde şöyle diyor. «Son senelerde 
İtalya 'da tahakkuk eden büyük inkılâbın ve onun 
eseri olan Faşist Devletin yeni nizamını tedvin' 
eflen bir kanundur.» 

M&lûnı ve meşhur yeni nizam... Halbuki Hü
kümetimizin ilk okuduğu programa göre- haniya 
biz; «değil yalnız kanunlarımızı, itiyatlarımızı 
ve telâkkilerimizi de değiştirecektik?..» 

İmdi; elimizde bulunan tasarının gerekçesi 
üzerinde de bâzı kısa tahlillerde bulunmak isti
yorum. Bu, gerekçeye göre; «Demokrasinin en 
iyi idare şekli olduğunun ifade ve ilân edilmesiy 
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tek başına onu tahakkuk ettirmeye, kijEayetli d$* 
ildir.» Amenna bunu tahakkuk ettirecek vasıtalar 

yani millLve demokratı^ m ç p ^ a t , lâzu^dıx. Fa,-
kat faşist mevzuatından tercüme müdevvenat 
değil.». 

Devam edelim; ayni gerekçe şunları da söy
lüyor. Evvelemirde Demokrasiye verilmek icabeT 
den mâna tâyin olunmalıdır ve sonra da «De
mokrasi bir mefkuredir.» deniyor; Halbuki de
mokrasiye verilmek ieabeden mâna bütün Garp 
denilince malûm değil mi? Ve bugün de birçok 
memleketlerde artık bir mefkure değil, bir ob
jektif realite olarak yaşamıyor mu? Sonra da 
demokrasi'bir gaye midir, yoksa bir usul mü?... 

Millî mütefekkirimiz Saym Profesör .Remzi 
Oğuz Artık daha 4 sene önce basılmış olan (ideal 
ve ideolojiı) adk eserinde bu hususu pek güzel 
belirtiyor ve diyor ki: «demokrasi tek başına bir 
ideal değil amcak'bir usuldür.» 

Baştan başa-antidemokratik beyanlar ve tür
lü tezatlarla, dolu olan gerekçeden bir misal daha 
verelim : 

(Bilhassa 2 nci Dünya Harbinden önce Al
manya: İtalya, Japonya, gjbi devletlerde birleşı 
mek İmkânını bulan faşist rejimler demokrasi 
idealini, külliyen inkâr-etmiş-olmakla!; bu mefkû-r 
reyi yaşatmak istîyen siyasi camialar için onlara 
karşı müdafaa ve muhafazayı nefiy'tedbirleri itti
haz olunması zaruridir.) Amenna ve saddakna. 
Anlaşılıyor, Demokrasiyi Faşizmaya karşı. Wru-: 
yacak maddeler koyalım, diyor. Pek iyi', fakat bu 
maddeleri nasıl oluyorda demokrasiye düşman 
kanunlardan metin; mâna, mefhum veya meal 
olarak alıp1 karşımıza getiriyor, niçin, demokrat 
memleketleıin mümasil mevzuatını ele almıyor I 
Sonra Marksizm aya geçiyor. Bu mühim mesele
nin de eksik veya tezatlı gördüğüm taraflaannı 
ileride arzedeeeğim. Fakat gerekçedeki bir mü
him nokta üstünde daha- durmak icabediyor. /zih
niyet bakımından çok mühim olan bîr nokta : 

«Hürriyeti boğan, istipdata sürükleyen ve 
baskı ; yaratan tekmil' cereyanlara, karşı, ferdi ve 
cemiyeti masun bulundurabilmek için devlet-; jnir 
kuk nizamında kifayetli kaideler; tesis etmiş ol
malıdır.» 

İşte size tam mânasiyle totaliter bir devlet hu
kuk anlayışı. Niçin millî hukuk veya deaıokpa-
tik • hukuk nizamı.. değjlde, devlet' hukuk, nizamı. 
diyor. Çünkü faşist italya Ceza: Kanum (gerek
çesinde de öyledir. Dahası davar : 
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içtimai sınıflardan bahşederken gerekçenin 

# neü sayfasuîda !: 
<fv «Gerçekten devlet topluluğu (dikkai'.buyui'un 
millet değîl) muhtelif içtimai kategonlerclen mü- d 
rekkeptir. İktisadi' menfaatleri geniş, hâttariyle 
müşterek olan nüfus .kitleleri bir içtimai kategori 
teşkil ederler.» 

Bu da tamamen ve hattâ kelime olarak da ay
nen faşist italyan Ceza Kanunu şerhinden alın
mıştır. 

Marks'm smıf tezatları ye savaşı fikrinin 
faşisfçe ifadesi... Menfaatleri bir, derin tezatlı 
sınıflar ve< korporasyona gidecek' kategoriler'.. 

vBatereümeei' gerekçe bu- tasarıyı kime sunu
yor. I iki def a meşruiyet uğruna kanlı kurbanlar 
vermiş, o istiklâl Harbini yapmış, Büyük Millet 
-Meclisi devrini -yaşamış, nihayet 14 Mayısı ya
ratmış olan Türk Mîllî .Meclisine.. 

O-Türk Milleti ki içtimai bünyesi mevcut Av
rupalı memleketlerden hiç birine uymuyor. Tam 
Uiânasiyle köylü bir millet.. En büyük şehirlileri 
bile ilk batından köyde doğmuş insanlarla dolu... 
Yeni, taze, genç, diri ve dinamik bir millet... 

Henüz istikrarlı bir içtimai iş bölümü bile 
meydana gelmemiş, henüz meslek grupları istatis
tiklerinde nüfusunun % 57 si işsiz ve mesleksiz 
görünen bir millet.. 

Kaşa zamanda ziraatte birden ve mukabil ted
birler almadan makineleşme yüzünden çiftçi sa
yısı dahi derin bir istihale geçirmekte olan bir 
memlekette... 

Birbirinden ayrı ve derin tezatlı sınıflar, ka
tegoriler düşünmek bunların arasında hararetli 
bir menfaat mücadelesi kabul etmek ve böyle bir 
tasarı getirmek ne demektir? Takdirini size terke-
diyorum. 

Ancak eümleten iyi anlamamız için yukarda 
4dım söylediğim faşist filozofun ana eserinden 
şu'Hükmü alıyorum : 

«insan gibi, insan cemiyetleri de sosyal de
ğil,'biyolojik bir varlıktır,»* Yani bâzı haşna ve 
müstesnaları (malûm muhterem Aleksi Kaıel 
bunlara biyolojik asıllar der.) Doğuştan ölüme 
kadar*tıpkı beyin.gibi başta bulunurlar. Geri ka
lan yığınlar da yine doğuştan ölüme kadar taba
nın. altındaki etler, gibi ezilirler. Artık sırasıdır 
buradan Nice'ye, Nazi'lere ve insan .üstü adam
lara da geçmek mümkündür. Fakat onu Nasyo
nal "Sosyalistlere bırakalım. Halbuki: Devrimi-
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zin en eski, en ileri ve en ideal demokratik bir 
insan cemiyeti olan isviçreliler ^Siyasi insan 
topluluğunu bir daire halinde elele vermiş oy-
nıyanvatandaşlara benzetirler. Bu dâirenin 
merâiezitfde muvakkaten müdür vazife alanlar 
bütün vatandaşlar gibidir. Herkes birbiriyle :hu-
kukan müsavidir. Her vatandaş bu dairenin ,tira-
dür merkezinde vazife alabilir. Bir müddet'bü
tün vatandaşlar âdına hareket eder. Fakat va
zifesi: bitince «de 4erhal efetki eyerine vatandaş 
halkasindaki sarasına döner. 

Anlamıyorum acaba neden .. Pek yeni ve 
muhalled, tam mânasiyle demokratik bir eser 
olan isviçre Ceza Kanununa müracaat etmiyor 
da, son zamanlarda italya 'da ve Almanya'da 
yeniden hortlamaya başlıyan Faşist felsefesine 
ve onun eseri olan Ceza kanunlarına feaş vuru
yoruz. 

Mevzu latifeye pek .müsait değil ama, haydi 
lâtife edeyim: Yoksa bizde de bir Neo-Fascisma 
modası mı baş gösteriyor? 

Acıdır. Inkilâp esnasında Millî Kanun yap
mak güçtür. Fakat bu tercüme Ceza Kanunu 
çıkalı ,25 yılı aştı. Elan millî bünyemizi tetkik 
ederek tarihimize, karakterimize, zihniyetimize, 
anane ve itiyatlarımıza, iyiliklerimize ve kötü
lüklerimize uygun millî bir Ceza Kanunu yapa
mıyoruz. Bari hiç değilse en yeni, en insani, en 
demokratik, en ilmî ve veciz olan İsviçre Ceza 
Kanunu gibi.âbideleri anlamaya ve nakletme
ye çalışalım. 

Komünistlik bahsi hakkında da ayrıca ma
ruzatta bulunmaya çalışacağım. Yalnız sabrınızı 
tüketmeden bu gerekçeyi şimdilik terkedelim 
de, tasarının diğer fasıllarına ait misaller de 
vereyim*: 

isviçre Ceza,Kanunu bölümleri: 
Cana karşı işlenen suçlar 
Mala » » » 
Şjerefe » » » 
AJhlâka » » » 
Aileye » » » 
Kolektif tehlike yaratan suçlar, 
Halk sağlığına-karşı işlenen suçlar, 
Âmme, sükûnuna, karşı işlenen suçlar, 
Devlete ve rMülî müdafaaya karşı işlenen 

suçlar, 
Halk iradesine karşı,işlenen,suçlar, 
Âmme otoritesine karşı işlenen suçlar, 
Yabancı devletlere karşı işlenen suçlar, 
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idare ve adalete karşı işlenen suçlar, 
Meslek vazife ve mesaisine karşı işlenen suç

lar, 
Bu tasarı içinde,,bulunan, süfli suçlara,!yani 

hırsızlığa!, kumara, beyaz zehir tiryakilik ve 
kaçakçılığına ait kısımlara girmeyi kasden ihmal 
ediyorum. Çünkü hakikaten hukuki ihtisas işi
dir. 

Bilhassa tasarıya hâkim olan zihniyetle, zih
ni faaliyetlere ait olan esaslar üzerinde durma
yı tercih ediyorum. Çünkü hepimizin milletve
kili olarak üstünde durmamız, düşünmemiz ve 
bilmemiz gereken meselelerdir. 

önce demokratik rejimlerde hayalen, yani 
mefkureler âleminde değil yer yüzünde ve hayat 
içinde bir hakikat olarak her gün yaşanan, mat
buat hürriyetine gelelim. Ve ona ait hükümler ve 
esaslar üstünde duralım. 

Cidden türlü doktrinler, çeşitli maddeler 
karması olan. bu tadil tasarısı matbuat hürriyeti
ne ciddî surette tesir edecek hükümleri de ihti
va etmektedir. 

Bir ân için olsun yakın maziyi hatırlatmak 
istiyorum. Yüksek Meclisiniz 16 ay kadar olu
yor. Bu mukaddes çatı altında geceleri gündüz
lere katarak yeni Basın Kanunu müzakeresini 
j'-apıyordu. 23 ncü Birleşimin zabıtlarını oku
mak zahmetine katlanırsanız şunları tesbit ede
ceksiniz; 

Demokrat memleketlerde millî murakabenin, 
halk murakabesinin ve bu arada matbuat vası-
tasiyle yapılan umumi murakabenin ne demek 
olduğunu, âmme hayatına karışan insanların hu
susi hayatının da millî matbuat tarafından ser
bestçe murakabe edilmesi gerektiğini hattâ is
pat hakkı verilmek suretiyle ithamlarda dahi 
bulunmanın bütün Garp] i demokrasilerin bir hu
kuk prensibi olduğunu ve mevzuatlarında mev
cut bulunduğunu söyliyen ve müdafaa eden Na
dir Nadi'nin, Sıtkı Yırcalı'nm, Mahmut Goloğ-
lu'nun, Saffet Gürol'un, Aziz Uras'm, ilâh ... 
Parti politika farkı gözetmeksizin yaptıkları be
yanlar ne oluyor? Yüksek Meclisiniz o 
sırada Hükümetin getirdiği tasarıdan 3.1 nci 
maddenin çıkarılması için mütaaddit tak
rirler dinlemişti. Bu meyanda ben de bir 
takrir vermiş, hiç değilse şahısların aile hayatı 
dışındaki hususi hayatlarını basın murakabe et- ! 
sin. Maddede mevcut aile hayatına karışmasın 
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demiştim. Yüksek Meclisiniz bunu dahi eksik 
bulmuş: Hayır demiş., ispat hakkı verilmek şar-
tiyle itham yapsınlar. Bu maddeyi tamamen, or
tadan kaldıralım,, kararında,bulunmuş ;ve böyle 
olmuştur. 

O gün Yüksek Meclisin kararı bu iken ve o 
zaman Ceza Kanununda da bu prensibe uygun 
tadilat yapılması temenni edilmiş iken yeni ta
sarı gerekçesi nasıl bu şekle giriyor? 

O hararetli müzakereleri ve kararları harfi
yen unutmuş olarak ve aksini iddia ile huzuru
nuza geliyor ve bakınız ne diyor? 

« . . . . 1881 sayılı mülga Matbuat Kanu
nunda Türk Ceza Kanununa nakledilmesi gere
ken ve bu düşünce ile yeni Basın Kanununa alın-
mıyan hükümlerin ilgisi itibariyle yukarki mad
delere ilâvesi maksadına matuf olarak ... ilâh .» 

Basın yolu ile yapılacak şantajların cezaları 
artırılmış ... Mükemmel... Esasen mevzuumuz 
bu değil.. Maamafih benim bildiğim tatbikatta 
şükürler olsun ki, evvelce pek nadir görülen 
vakayidendi. Son zamanlarda artma istidadı gös
terdi. 

Türlü tediyelerle geçindikleri besbelli :olan ga
zeteler türedi. Hattâ bu memlekette Robespi-
yerler istiyen, kanlı mezbahalar hülyası ile ya
şadıklarını ilân edenler dahi zuhur etti. Allah 
encamlarını hayır eylesin ne dileyim. Bundan 
sonra gerekçe güya « müdafaa hakkını ceza hu
kuku prensiplerine göre tam ve kâmil şekilde te
sis ilâh... » için muhtelif maddeleri tadil ve ce
zalarını teşdit suretiyle matbuatın karşısına çı
kıyor. Hangi hukuk prensipleri her halde Ba
tılı anlamiyle demokratik huk prensipleri değil... 

Üstelik gerekçede şöyle bir cümle de var: 
« . . . Demokrat bir memleketin Ceza Kanunu 

atmosferine mutabık şekle sokulması zarureti 
aşikâr bulunmuştur » diyor. Bu yeni tasarı ve 
tadiller de demokrat bir memleketin ceza Kanu
nu atmosferine uymak için yapılıyor demek. 
Pek derin merakı mucip olacak derecede acıklı 
bir tezat ... Acaba bu demakorat memleket hangi 
tip demokrat memleket. Onu da yazsalar çok 
iyi olacaktı. 

Maalesef Adalet Komisyonumuzda üç arka
daşın kaydı ihtirazisi ile bu hükümleri, yani Hü
kümet tasarısını aynen kabul etmiştir. 

Bu yeni tâdil ve tesislere hâkim olan anti de
mokratik zihniyeti tebarüz ettirmek için birkaç 
misal daha vermeme müsaade ve müsamahanızı 

— 156 — 



i : İ âl. İl 
rica edeceğim. Çünkü milletimizin demokratik I 
yolda gelişme ve yükselmesi bilhassa cemiyet ve 
âmme ahlâkının şaibesiz, dedikodusuz1 ve tam 
mânası ile' -€rar$lr bir istikrara kavuşması için bu 
hususları pek hayati telâkki etmekreyim. 
Bu yeni tasarı, bu tâdiller demokrat bir memle
ketin ceza kanununun atmosferine uymak içindir. 
Pek derin, meraklı ve aeaip olan bir tezat. Aca
ba hangi tip demokrat memleket? Onun da yaz
salar çok iyi olacaktı. 

Bu tasarı ile teşdidi talep olunan maddelerin 
asılları - toprağı bol olsun - eski Faşist İtalyan 
kanununda yatmaktadır. O kanunda âmme hiz
metleri görenlerin haysiyet ve şerefine taarruz 
edenlerin cezası iki sene iken bizde üç seneye 
çıkarılmıştır. Üstelik iki bin liraya kadar para 
cezası. 

İtalyan kanunundan alındığı kolayca anlaşı
lan bu hükümlerden ikinci fıkrada sadece tak
dim tehirler yapılmıştır. Diğerleri bir kısım te
ferruattır. Benim burada arzedeceğim şunlardır: ı 
îtham hakkı ve ispat hakkı. îhbar ve iftira 
hakkı değil. Bu bizim memleketimizde ananedir; 
boyuna tercüme müdevvenat almıyor. Cumhuri
yet Meclisinde böyle olduğu gibi bundan, önce 
Meşrutiyet Meclisinde de vardı. Ondan evvelki 
devirlerde de vardır. Sayın Faik Ahmed Barutçu 
maddelerin müzakeresini ve tarihini soruyordu, 
belki kendilerini de tatmin eder düşüncesiyle 
arzediyorum. 

Kendi siyasi ve teşriî tarihimizden misaller 
vermek icabediyor. Matbuat hakkındaki ilk ni
zamnamemiz 1864 tarihlidir, 3 ncü Napolyon'un 
Matbuat Kanunundan mülhemdir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldığını söyle
mek mecburiyetindeyim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — İrticalen de
vam edersem kabul eder misiniz? 

BAŞKAN — Sabaha kadar devam edebilir
siniz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Nota bakmama 
müsaade buyurulur mu? 

BAŞKAN — İçtüzüğü benim kadar bilmeniz 
lâzımdır, tabiî bakabilirsiniz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Esasen 3 say
fasını nota bakarak okudum, gerisini irticalen 
arzettim. Başkan nota bakmama müsaade etti. 

3 ncü Napolyondan geçme olan bu nizamna
menin esası ispat hakkını ve itham hakkını ka- | 
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bul etmiştir. Cezalan hafiftir 15 günden 3 aya 
kadardır. 

Biliyorsunuz ki, tanzimattan sonra bu ilk 
eserdir. O vakit îstipdat Devri yani Padişahlık 
Devri olmasına rağmen bu matbuat nizamnamesi 
Üçüncü Napolyon devrinden aynen alınmıştır. 
Bundan sonra da 93 Meclisi gelir bu ilk Meclis
tir. Bu meclisin de ilk yaptığı eser Matbuat Ka
nunudur. Bu arada şunu da arzedeyim ki, Meş
rutiyet Meclisi de böyle yaptı, biz de böyle yap
tık, 14 Mayıstan sonra gelen Millî Meclis de böy
le yaptı bu güzel hareket, millî ve teşriî anane
mize uymaktadır. 93 Meclisinde müthiş bir me
sele ; padişahın adamları mizah gazeteleri aley
hinde bulunuyor, günler ve» günlerce müzakere
ler ve münakaşalar olmuş. Fakat hiçbir suretle 
itham ve ispat hakkına dokunulmuyor. Arzetti-
ğim gibi Zafiraki efendi 28. içtimada Matbuatı 
mücazat etmek için hapislerimiz var, cellâtla
rımız var demesine mukabil o zamanın İzmir 
Mebusu Yenişehir] izâde Ahmet efendi gürlemiş: 
«cellâtlarımız yoktur, Heyeti Mebusan Öyle me
zalim ve istibdat zamanına mahsus olan tabir
leri dahi kabul edemez» diyor. 

Arkadaşlar, şunu da arzedeyim ki, 93 Mecli
sinde kabul edilen itham ve ispat hakkını pa
dişah meriyete koymamış ve merhum Mithat Pa
şaya bir mektupla emrediyor. «Matbuatın zatı 
şahanenin âmâl ve noktai nazarı hilâfına bir 
hattı hareketi gerek kasten, gerek cehaletle ihti
yar etmesinin önüne geçmesine katiyen azmet
tiğini...» bildiriyor. 

1294 de ikinci ve daha ağır bir hüküm daha 
yazdırıyorsa da Mithat Paşa merhum bunu mat
buata tebliğ etmiyor. Ancak o ayrıldıktan sonra 
icra olunuyor. 

Bundan sonra memleketimize, 1881 tarihli, 
Fransız Ceza Kanunu esas tutularak yapılan 
1274 tarihli Ceza Kanunu devrine girmiştir. Bu 
kanunun 214 ncü maddesi şöyledir:.. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Mat
buat Kanunu yok mu? 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Hâmid Şevket 
arkadaşıma şunu arzedeyim; Ceza Kanunundaki 
hükümler hafif görüldüğü için daha ağır olsun 
diye Matbuat Kanunu çıkartılıyor. Cumhuriyet 
devrine geçdikten sonra da böyledir. Ceza Ka
nunundaki maddeleri ağırlaştıralım diye Mat
buat Kanunu çıkarılıyor. Ancak 14 Mayıstan 
•sonra ağır cezayı kaldıralım diye Matbuat Ka-
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fonmu kaldırılıyor. Ceza Kanunundaki - fıkralar 
bırakılıyor. Matbuat Kanunu geçerken: İkinci 
Meşrutiyet Meclisinde de uzun müzakereler ol
muştur. O vakitki Saruhan Mefousu olan, Sait 
Beymerhum bu mevzuda konuşmuştur. Mü
saade ederseniz konuşmasını aynen okuyayım : 

Saruhan Mebusu Sait Bey cümlenin tasvibi
ne mazhar-olan şu sözleri söylüyor : 

«Suiahval ile müştehir ve mâruf kimse bir 
memuriyette suihali olursa onu zemmetmek ale
lıtlak mezmum bir şey değildir. Bu kimsenin 
ahvali leimesini gazeteler söylemezse, o ada
mın fenaliğı .anlaşılmaz. 

; Her kes zemmetmek «hususundaki maksadına 
göre muamele edilmelidir. Husumet noktasın
dan zemmediyorsa mücazat, selâmeti mülkü 
millet noktasından zemmediyorsa mazur tut
malı. Bir hadisi meşhur da vardır ki: Fâcir olan 
kimsenin seyyiatmı söyleyiniz de belki her kes 
onun mesavisinden ittika etsin, denir. Elhasıl 
maksada göre muamele edilmelidir. 

Eğer zremden maksadı onun mücerret husu
metine ve adaveti şahsiy^sine (raci) ve menafii 
zatiyesinden ileri gelmiş ise muaheze etmeli 
ve illâ... hüsnüniyete makrun olursa zemmetmek 
mucibi müeazat değildir^» 

Konya Mebusu Vehbi Bey bu söze iştirak 
ediyor ve Meclis de: (Doğru doğru) diyerek 
muvafık gördüğünü beyan ediyor. Mazbata 
Muharriri olan Lûtfi Bey de aynen kabul edi
yor. Bu.kanun Ceza Kanununun'214 ncü mad
desini ağırlaştırmak için çıkarılmıştır. Ama 
ceza hafifliği'ana kanunda İttihat ve Terakki
nin en despot olarak yaşadığı devirde de de
vam etmiştir. 1332 de tadil görmüştür. Bu 
hakkın esasına dokunmamıştır. Ancak müc
rimler hakkında ; ispat hakkını tanımıştır. Yani 
o kanuna göre suç işliyen adama karşı ispat 
lıakkını, her kese vermiştir. Memurine ait olan 
kısımda ise banka müdiran ve memurini dâhil, 
buvhak mevcuttur. 

Fakat Cumhuriyet devrine 'gelinee; 1926 da 
bu kaıiun değişirken* temas edilen zemin esas
ları verilmek partiyle, memur için, bir defa ı 
vazifei memurelerine taallûk ederse ceza veri
liyor. Bunun haricinde kalıyorsa matbuata ta
allûk ediyorsa i ona ispat = hakkı veriliyor. 

©undan sonra yapılan tadillerle; Meclis için
deki hâdiselere takaddüm eden atmosferde, mem
lekette yaratılan havadan sonra, bu tarihî 
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haklar ve'hürriyetler, bu hukuk prensipleri or
tadan kalkıyor. Bilhassa 1938 den* 1>u yana ya
pılan tadiller hem'bu 'haklar ı gittikçe tahÖit 
ediyor,; • hem de cezalan ağırlaştırıyor: ' '*" 

;©ıığün mevcut 'Ceza Kânununda ancak me
murların bir kısım suçları için itham ve ispat 
hakkı vardır. Fakat bakanların, mebusların, 
bankacıların, şirketlerin, vengi kaçakçılarının, 
hırsızların, komünistlerin vatandaş tarafından 
ithamı hakkı mevcut değildir. Gazetelerin de 
ithamı imkânı mevzubahs değildir. Çünkü'ken
dilerine itham hakkı verilemez. Hâkimin kar
şısına çıkınca sen şunu söyledin mi veya yaz
dın mı derler. Yazdığı veya söylediği sabit 
olursa mahkûm ederler. Binaenaleyh halk mu
rakabesi, millî murakabe ve onun fiilî organı 
olan matbuat murakabesi fiilen mevcut ^değil
dir. Hükümetin cezaları teşdit ederek bilhassa 
Ceza Kanunu, bu demokratik zihniyetle millî ahlâ
kımızın, millî murakabemizin, halk murakabesinin 
ve teşrii geleneklerimizin ve tarihimizin' eseri olan 
bu haklarımızın bize iadesini istemeliyiz. 

Arkadaşlar, imkân buldukça geçmiş devir
lere ait antidemokratik kanun ve hükümleri 
düzeltiyoruz, diyoruz. Fakat 'böyle fiilî eser
ler vermiyoruz. Bunların hepsi ayrı ayrı *gü-
zel şeylerdir. Bunlar size tefarruat gibi gele
bilir, fakat bir asırlık son tarihimizin bu tefer
ruatı millî mevcudiyetimizin esaslarıdır, bun
ları o noktadan arzetmek istiyorum. Komü
nistlik için maddeler koyuyoruz, fakat bu mad
deler daha ehemmiyetli ve birbirlerine bağlı
dır. Halk murakabesi, basın murakabesi 
takiplerden daha kuvvetlidir. Bunu demokra
tik hukuk prensibi olarak kabul etmek lâzım
dır. Polisimizden, gizli açık emniyetimizden, 
her şeyden; halk murakabesi, basın .murakabe
si daha kuvvetlidir. Hattâ zamanın polisine, 
emniyetine projektör vazifesini görür. Halk 
murakabesi; nerede kötülük var, nerede kötü
lük gizli kalmıştır bunu ıgösterir. Polise takip 
edecek sahalar çıkarır. Bu bütün demokrat 
memleketlerde böyledir, yeni bir şey arzetmi-
yorum, malûm olanı arzediyorum. Basın-hür
riyeti, bu yeni gelen tasarıda 140 ve 141 nci 
maddelerle de endirek olarak tehdid altına gir
mektedir. 

Arkadaşlar; gerekçe prensip olarak bir sı
nıf esası kabul ediyor, daha içtimâi iş bölümü 
istikrar bulmamaş olan bir memlekette smif esa-
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s^nı kabul , ettiği g|bi bubim; sosyoloji kitapları, 
(^rplı sosyologlar ve hele fMarks bu sıhı'f müca
delesini kabul ^ i ğ i r i ç i n , bu esası kabul ed&yo'-
ruz, getiriyoruz, Marksizmin sınrf tahakkümünü 
yapmak istiyenleri yıkarız diyoruz. 

Arkadaşlarım, Sayın (Alexis Carrel) in de SOK 
zamanlarda söylediği gibi «Marksizmi doğuran 
liberalizm ve kapitalizmdir.» Kapitalizm Mark
sizmin anasıdır. Kapitalizm ve liberalizm yap
mak istediği şeyin karşısında Marksizmi görmüş
tür. Binaenaleyh sınıf fikrini bir heyeti içtima
iye kolay, kolay kabul etmemelidir. 

Bilhassa bâzı memleketlere bakarak; tercü
me mevzuat, tercüme kitaplarla artık herşeyi 
kabul etmek devrimiz geçmiştir. 

Bâzı prensipleri kabul etmek insanı gaye^ 
berrak ve mantıkan inkân imkânsız neticelere 
götürüverir arkadaşlar. 

Arkadaşlar, sınıf fikrini kabul etmek derhal 
sınıf mücadelesi fikrini kabul etmek demektir. 
Sınıf mücadelesi fikrini kabul etmek ise o sınıf
lardan birinin üste geçme mücadelesini kabul 
etmektir. Binaenaleyh bunu Atatürklüyüz, Ata
türk'de böyle dediği için demiyorum, bunun 
bugün pek makbul olmadığını biliyorum, fakat 
Anadolu Türkü'nün ve Türkiye'nin anası olan 
Anadolu'nun içtimai bünyesini tetkik ettiğiniz 
zaman göreceksiniz ki bu smıf fikri yakın za
mandaki mevzuat ile zorla meydana getirilmek
tedir. Bugün işçi sigortalarının vaziyeti gayet 
güzeldir. Elinde toplanan milyonları vardır. Ni
çin böyledir?.. Çünki 25 - 30 sene işçilik yapmış 
tekaüdiye istiyen kimseler karşımıza çıkmıyor, 
üç sene çalışıyor, beş; sene tarlaya gidiyor. İstik
rarlı işçimiz yok. Kaldıki sanayileşme hareketin
de karşımıza ilk çıkacak işçi iken işçi de bu du
rumda iken sınıf fikrini niçin kabul ediyoruz. 
Sınıf fikrini kabul ediyorsak mukabil fikri de 
kabul etmek lâzım; bir adam bir arkadaşımın 
kapitalistlere hücum edecektir, onun fikri şu
dur: Kapitalizma meydana çıkarsa kömünizma 
da doğacaktır. Bir arkadaş da çıkar komünist 
olduğu için kapitaliste hücum eder. 

Yani Kömünizma çıkmasın dîye kapitalizme 
taarruz eden bir arkadaş olabilir. Bir komünist 
de komünist olduğu için kapitalizme taarruz 
eder: Elinizde kıstas nedir? Ne olacaktır? Onun 
için bunun daha teferruatına, tekniğine girmi
yorum ; bu maddeleri de değiştirin, geciktirin 
demiy orum. Yalnız Sayın Hukuk Fakültesi De-
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kanı Profesör Faruk; Eren* (hu veciz şekilde; tan?-
zim ettiği üç, maddenin tutacaklara geçmesi için 
SayıhY Başkandran okumama müsaade etmesini 
rica edeceğim. 

1. — «Cebir unsuru könulmazsa bütün siyasi 
teşekkülleri yoketmek mümkündür.» (Cebk un
suru var sesleri). 

Arzedeeeğim. Sayın komisyonumuz bunun 
üzerinde.hiç durmamıştır. Hattâ temas bile etme
miştir. Halbuki kuvvetle tebarüz ettirmek lâf
zım. 

MÜFÎT ERKUYUMGU (Balıkesir) — Ay
larca uğraşılmıştır komisyonda, 

VAGÎD ASENA (Balıkesir) — Bu işle,uğraş-
mıyan yalnız bir siz varsınız. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Cebir unsuru 
sarahatle teyid olunmazsa bütün siyasi teşek
külleri yoketmek mümkündür. 

Nedense Adalet Komisyonu ile aramız pek 
iyi değildir. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Karakedi 
geçmedi. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Geçti, birkaç 
tane. Bir tasarıyı iki defa buradan geri çevir
dik. 2311 sayılı Kanunun tadilini. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayı vakitten 
kazanmak bakımından bıraksak daha iyi olur. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu sebeple 
mer'i kanun çok tehlikelidir. 

İkinci madde, «Cebir saiki kanunda yer al
mazsa demokrasi yıkılır, ferdin fikir hürriyeti 
çiğnenir ve 141 nci maddeye girmiyecek sosyal 
'bir fikir tahayyül etmek de mümkün olmaz.» 

Üçüncü madde, «cebir saiki, unsur sayılmaz
sa bilhassa şu iki şey tehlikeye girer : Matbuat 
hürriyeti ve kürsü hürriyeti.» 

Efendim; üçe karşı ekseriyetle, yalnız üç 
kaydı ihtirazı kaydiyle Adalet Komisyonumuz 
mazbatasını verdiği için ve Adalet Komisyonu
muz müdellel ve mükemmel bir gerekçe yapma
dan, yalnız kelime takdim ve tehirleriyle uğraş
tığı için maalesef bizi buralarda beyanlara a bu
lunmaya mecbur etmiştir. Gönül isterdi ki, Ada
let Komisyonumuz hattâ ilk Meclisimizdeki ve 
hattâ ondan evvelki devrelerdeki Adalet Komis
yonları gibi veciz ve hukuk edebiyatı örneği bir 
gerkçe yapsın ve ondan sonra maddelere geçsin. 
Böyle bir gerekçe - komisyonda 11 ay kalmasına -
rağmen maalesef yapılmamış olduğu için biz hü* 
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kümet gerekçisi üzerinde kalmaya mecbur kalıyo
ruz. Mazur görsünler ve affetsinler. 

Bu mevzuda bugünün demokratik mevzuatı 
nasıldır? Fransa'nın 1939, 1943 ve 1944 de çıkan 
kanun ve kararnamelerinde ispat ve itham hakkı 
vardır ve siz itham ettiğiniz suçu ispat ederseniz 
ceza görmezsiniz. Daha güzeli İsviçre Ceza Ka-
nunundadır. 173 ncü maddesindedir. Fransız 
Ceza Kanununda (Diffamation) 31. maddedir. 
35 nci maddesi de muafiyeti gösterir, G ay 
hapisle tazminat mahkûmiyeti verir. Maddeler 
geldiği zaman karşılaştırırsınız. 

Ayrıca İsviçre kanununda: itham eden, hâ
kim huzurunda ithamlarının asılsız olduğunu an-
lıyarak çekilirse, hâkim cezasını azaltabilir veya 
tamamen affedebilir. Hâkim ithamcmm suçlu 
olarak geldiğini gördüğü zaman ve yanıldığını 
anladığı zaman o takdirde dahi affedebilir. Yani 
vatandaşı âmme menfaati yolunda daima müte
kâmil hürriyeti i hür vatandaş yoluna sevkeder. 
Mahkemeler yalnız tecziye etmekle kalmaz. Aynı 
zamanda o suçluyu suçdan korumak için tedbir 
de alır. Terbiye eder. Nitekim hastanelerde has
tanın muayene ve tedavisi yapıldığı gibi, hasta
lığa karşı da korunma tedbirleri de alıdırılır. Ter
biye edilir. 

Arkadaşlar; itham hakikata mutabakata 
vardığında katiyyen ceza verilmez. Bendeniz 
hulasaten arzediyorum ki, kanunumuz demok
ratik zihniyetle örnek olacak bir kanun olma
lıdır. Demokratik dozlar, ölçüler* ve telâkkiler, 
prensipler bu kanunda yer almalıdır. Bu tasarı 
faşist tasarıdır. Parantez içinde arzedeyim ki, 
demiri Halk Partisinin Sözcüsü Sayın Barutçu 
İtalyan ceza profesörlerinden bahsettiler. Faşist te 
te olsa bu kanun onların millî abideleridir, 
İtalyan malıdır elbette methedeceklerdir. İtal
yan Ceza Kanununun orijinal metni, aynı ceza 
kanununun orijinal şerhleri yukarda kütüphane
dedir, (Alfredo Rocco) nm beyanatı da, o zaman 
Adalet Bakanı olarak yazdığı mukaddeme de, 
Fransız Kanunu da, İsviçre kanunu da yukarda 
kütüphanededir. Bizim Meclisin basın mevzua
tına ait kanunları da yukardadır. Geçmiş Meclise 
ait eserler, bir garibe olarak kulüptedir. 

Aziz arkadaşlar, şimdi komünizme geçmek is
tiyorum. Sayın Şevket Mocan haklı olarak sa
bırsızlanıyorlar. Hepimiz yirmi beş senedir sa
bırsızlıkla bugünleri bekliyorduk. Bizim de ken- | 
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dileri kadar sabırsızlıkla beklediğimize emin ol
sunlar... 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Biz Mm? 

CBZMİ TÜRK (Devamla) — Prof. Remzi 
Oğuz Arık, Dr. Yusuf Ziya Eker. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İs
tanbul) — Yaşa. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Teşekkür ede
rim bunu bana söylettiğinize. Şimdi arkadaşlar 
iki şey vardır. Hukukçu arkadaşlarımız daha iyi 
bilirler bir fikre karşı müeyyide, bir de fiile karşı 
müeyyide. Hulâsa olarak arzedeyim; bizim mem
lekette şimdiye kadar devlet şeklimize, millî ide
allerimize ait olan genel ve özel cezai hükümler; 
daima fikre karşı çıkarılmaya çalışılmıştır. Fiile 
karşı değil. Mesela merhum Atatürk'ün dediği 
gibi, bir Turancılık fantazisi yapılır. Turancılık 
yaygarası köparılır, her taraftan başımıza teh
dit çekilir, fakat asıl Turancılık yapılmaz. Son
ra bir ırkçılık fantazisi yapılır, bir hayli gürül
tüler kopar. Fakat ırkçılık yapılmaz. Seksen se
nedir Almanya'da, 200 senedir İngiltere'de ve 
son zamanlarda Filistin'de fiilî ırkçılık yapılır, 
ama bu memlekette yapılmaz, ancak fantasizi 
yapılır. Bu memlekette Meşrutiyet zamanı Arna
vut, Ermeni Arap ırkçılığı yapılır. Hattâ günlük 
gazete ile ırkçılık yaparlar. Ama bu memlekette 
1931 de çıkarılan Atsız Mecmua dahi ırkçı sayı
lır. Cihad Baban burada değilse kulakları çınla
sın. O Naziler diyordu. Bu ırkçı dediklerimiz 
arasında Almanca bilen kimse yok, Hitler Mü
nih'te birahaneden yeni kurtulmuş, bu çocukla
rın ise Hitler adından bile haberi yoktur. Kendi 
mallarımızı daima kötülemek için yaparız, fakat 
bütün bunların fantazisini yaparız. Bunun kar
şısına da bir takım ceza maddeleri koyarız. Bu 
maddelerle o fikri önlediğimizi zannederiz. Hal
buki asıl tatbikatçılar, meselâ, komünist ise, ko
münist kundakçısı ise, ihtilâlcisi ise, bunlar ko
münistlik lehinde makale yazan, şiir yazan adam
lar değildir. Bunun bizim memleketimizde misal
lerini gördük. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Şimdi anlaşıldı. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Şimdi size bir 
misal arzedeceğim. 1931 senesinde bu memlekette 
bir Kadro mecmuası çıkmakta idi. O zamanın 
idaresinde; yazarlarını inkılâp ideologu olarak 
kabul etmiş, yanlarına çağırmıştı. Sayın Ham-
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dullah Suphi heleean içinde idi. Bunlar inkılâ
bın ideloğu nasıl olabilir, diye. Başbakan Yar
dımcısı ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
merhum babaları Ağaoğlu ise o zamanki Türk-
ocaklarmda İngiliz demokrasisi hakkında kon
feranslar vererek endirekt bir telkin yapabi
lir miyim diye uğraşıyordu. Ben nâçiz arka
daşınız ise; Hâkimiyeti Milliyede çıkan yazı
larla hücum etmekle meşguldüm. Sen komü
nistleri : içerde mevzie soktun, onların yazıla
rını neşrediyorsun, yeni doğan Türk demok
rasisini boğdurmaya çalışıyorsun, diye. O ta
rihte biz kadroculara komünist diyorduk. Çün
kü bizim için kadrocular komünist idi. Fakat 
Nâzım Hikmet • bu komünistlerle alay ediyordu. 
Bunlarla, sosyalist faşist, diye alay ediyordu. 
Kelime salatası yaparak (neologie) yani ecnebi 
kelimeler'uydurarak alay ediyordu. Bunları ben 
icat etmiyorum, düşünerek söylüyorum. Sonra 
Doktor Hikmet Kıvılcım Nâzım Hikmet'e hü
cum ediyor, «bunlar kitaplar, şiirler yazarak 
nıemleketr uyutuyor, ihtilâli ' geciktiriyor, kan 
çıkmasını geciktiriyor» diyordu. Bunlar bu 
memlekette yazılmış, neşredilmiş kitaplardır, 
bütün kütüphanelerde vardı. Bunlar 'böyle du
rurken bizim "şimdiye" kadar yaptığımız, iki ki
şiye şarap'i'çirip veya teşvik edip, ben şunu 
yaptım, ' ben "bunu yaptım, diye söyletmek gi
bi'takiplerdir; 

. Sonra,'kemali teheyyüç ile şiir yazanları; 
hattâ eline'bir tavuk versen kesemiyecek olan
ları, takip eder, ama ve ama yangın çıkaran, 
sabotaj yapanları, kundak koyanları takip 
pek mahdut kalıyor, arkadaşlar, inanınız ba
na arkadaşlar, pek mahdut kalıyor. (Doğru 
doğru sesleri). Bu niçin? Mevzuatımızın nok
sanlığından. arkadaşlar; Hükümet ve komisyo
nun iltifat etmediği isviçre Ceza Kanununa de
ğil bunları, hususi bir fabrikanın sırrını satan
lar hakkında dahi müeyyideler koymuştur. 
Tortu ıb'ırakmıyan bir ilâç yapan bir fabrika
nın bu. formülünü çalıp yabancı bir yere satan
ları dahi cezaya çarptırmak için ceza müeyyide-
si-altına almıştır. 

Gene,-sayın Başkan müsaade ederlerse, no t 
larımdan bir iki şey daha okuyacağım burada. 
İsviçre Ceza Kanunu, yangınların mütenevvi 
eşkâlini, infilâkların mütenevvi eşkâlini, ze
hirli gazları ve bunları imal ve nakledenleri, 
elektrik tesisatını bozmayı. Burada duracağım: 
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I Bizim mevzuatımızda bir derdimiz var. Bir 

yerimizi yakarlarsa, sabote ederlerse, meselâ 
bir elektrik jeneratörü hakkındaki teknik ma
lûmatı orta mektepten bile biliyoruz. Bir elek-

• trik jeneratörünün bozulması, yanması için 
iki ;tel kopup birleşse bu kontağın birkaç ka
deme sigortadan geçmesi icabeder. Demek ki 
teknik fahiş bir hata vardır. Birisi jeneratöre 
bir çivi atıp kontak-yapar da jeneratör yan
dı mı hemen üstüne çöküyoruz veyahut bir 
binamız .yandı mı hemen üstüne çöküyoruz. 
Eğer bunun bir sabotaj olduğu meydana çıkar
sa, sigorta parayı vermiyor, bunun sabotaj ol
madığını ispata çalışıyoruz, hususi müessese de , 
resmî müessese de bunu. yapıyor, çünkü sigor
ta parası yanmasın istiyor. Fakat bunun yanın
da neler yanıyor, o başka. 

Arkadaşlar, fikri de takip edelim . diyorlar, 
doğrudur, fikre fikirle mukabele ve mücadele 
edelim, fakat bunun en müessir şekli itham ve 
ispat hakkını vermektir. 

Arkadaşlar, bugün âmme menfaatini çalan 
adama hırsız diyemiyoruz, isbatı mümkün oldu
ğu halde. Gel buraya diyorlar, bunu söyledin-
mi, tamam, ispat istemiyorlar. Meselâ, komünist 
olduğunu, hiç değilse komünist militanı oldu
ğunu bildiğiniz kimseleri itham edemiyorsunuz, 
çünkü ispat hakkı yoktur. Buna mukabil fiilde 

! de elimizdeki şeyler gayet mahduttur. Hâkimin 
I huzuruna gidiyorsunuz bu ithamı yaptınız mı, 
j yapmadınız mı diyemiyoruz. Bunu niçin yapıyo

ruz; izzeti nefsi, şerefi ve haysiyeti korumak 
için diyorlar. İzzeti nefis, şeref ve haysiyet 
bunlarla korunmaz. Merhum hocam Besim Ömer 
Paşanın bir sözü vardır: «ismet, mecburi ismet 
olmamalıdır.» Bir kadım perdelerin arkasına ka
patır, kapıları kilitlersiniz, bu kadın namuslu
dur, diyorsunuz, Bu kadın sinemaya gider, ça
lışır, yalnız seyahat eder ve namuslu kalırsa, 
işte asıl ismet budur, bu kadın namusludur. 
Haysiyet şeref ve namusunuz bilhassa âmme 
hizmeti görenlerin, memurların, büyük malî 
müesseselerde çalışanların, ticari hayatta çalı
şanların ismeti daima açıkta olmalıdır. 

Her türlü ithama karşı bile âbide gibi di
kilmeli, ayakta durmalı. Çünkü aleyhinde ispat 
yapılamaz. Bu tecrübelerden geçmiş bir ada
mın vekarı kadar yüksek birşey olamaz. Güne
şin hakikatlari gösterdiği gibi. Yine söylüyorum, 
isviçre'de, Fransa'da bizim memlekette Birinci 
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Meşrutiyetten beri, hakikaten Tanzimattan sonra I 
1874 ten beri demokrasi âleminin hakikatları 
ortaya serilmelidir. Bunu şunun için arzediyo-
rum; komünist fikirlerle mücadelenin en mües
sir yolu budur. Açıkça belirtilmelidir. Komü
nizm demelidir. (Bravo sesleri) Kanun bunu 
demelidir. Ve itham ve ispat hakkı verilmelidir. 

Nihayet komünistlik, hürriyetlerin daha mü
tekâmil, anane haline geldiği memleketlerde de 
mevcuttur, öyleleri, acarları, paralı olanları, 
lordzadeler, fabrikatörlerin oğlu vardır ki ko
münisttirler. Amerikalıların, İngilizlerin, Fran
sızların 'bunlara karşı ve fiilî harekâtını tekibet-
mek üzere hattâ İsviçrelilerin daha güzel mev
zuatı vardır. Bunları alıp da ona göre bir ma
hiyet vermiyorsunuz da niçin sekizinci tadile 
müsait muhtaç ve malûl olarak buradan çıkarı
yorsunuz 1 

Maruzatım bu kadardır. (Sağdan alkışlar) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; bu kanunun sevkı 
münasebetiyle Hükümeti tenkid eden arkadaşlara 
verilecek cevap, birinci Hükümetimiz de ve ikin
ci Hükümetimiz de komünizmin tarif edile
ceğini ve müeyyidelere bağlanacağını programı
mızda dercetmiş olduğumuz ve Yüksek Meclisin 
programımızı ve maddelerini tasvip ve kabul bu
yurmuş olduğunu belirtmekten ibaret olacaktır. 
Şayet biz hükümet olarak programımızda; gerek 
birinci hükümet olarak, gerek ikinci hükümet 
olarak programımızda bu maddeyi dercetmiş ol
mamıza rağmen böyle bir tasarı getirmemiş ol
saydık yüksek muahazenize mâruz kalmaktan bi-
hakkin endişe etmemiz icabederdi. Vazifem dola-
yısiyle bir an ayrılmak mecburiyetinde kaldığım 
için burada konuşulanların maalesef hepsini din-
liyemedim. Cezmi Türk arkadaşımın hakikaten 
çok müşkül bir durumda olduğunu benim kadar 
siz de fark etmiş olacaksınız. Kendisinin mantığı 
kuvvetlidir, malûmatı yerindedir. Fakat burada 
huzurunuzda konuşurken nasıl tezattan tezada | 
düştüğünü müşahade etmişsinizdir. Mevkiinin ne 
kadar müşkül olduğunu bundan istidlal etmek 
mümkündür. 

Sözü nereye getirmek istiyor ben anlıyama- • 
dım. Matbuat Kanununu aldı, hakaret mevzuunu 
aldı, şunu aldı bunu aldı konuştu. Fakat bizim 
konuşmakta olduğumuz mevzu bunlar değil, ga
yet sarih ve muayyen bir mevzudur. Komürriz-
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me karşı mücadeleyi kolaylaştıracak hükmü ihti
va eden bir tasarıyı müzakere etmekteyiz. Mev
zu bundan ibaret iken. Bize fikir hürriyetinden,' 
tarihçesinden, şundan bundan uzun uzadıya ha
kikaten belki de kendi noktai nazarına göre fay
dalı malûmat verdi. 

Fakat arkadaşlar; bu arada kendisi nasıl bir 
memlekette yaşadıklarını tamamen unutmuş gö
ründü. Hattâ bugünkü mevzuatımızda hâkim 
olan ana fikrin ne olduğunu unutmuş göründü, 
Fransa'dan şundan, bundan bahsetti. 

Arkadaşlar bu memlekette komünist partisi 
kurulamaz. Eğer fikir hürriyetini ele alıyorlar
sa ondan bahsedeyim: 

Kendileri dün Demokrat Partinin bir men; 
subu idi. Demokrat Part i ; komünistler için fi
kir hürriyetini kabul etmemektedir, komünisleri 
kanunu ortadan kaldıracakları için kanun dışı 
addetmiştir. Programının mühim bir maddesi 
budur. Bunun içindir ki fikir hürriyeti bakı
mından da bu memlekette komünist partisi ku
rulamaz. (Alkışlar, bravo sesleri). Bunun belki 
ideal standart tipleri ve mahzurlu tarafları bu
rada uzun boylu münakaşa edilebilir. Fakat mü
nakaşalar, aktüalitesi olmıyan mevzulardır. 
Hakikaten dinlediğiniz zaman sözler çok ca
ziptir. Meselâ; diyor ki, fikre fikirle karşı çık
malı. Ben soruyorum kendilerine; fikire fikirle 
karşı çıkmak., bu tercüme edilecek''olursa, esas 
prensibe irca edilecek olursa bunun mânası açık; 
ne diye ceza müeyyideleri istiyorsunuz serbest 
bırakınız. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Hâşa 
hâsa. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ondan sonra feryat ederek diyorki: 
kundakçılar takip edilmiyor. Katil takip edilmi
yor neden? Çünkü bizde fikir takip edilir, fiil 
takip edilmezmiş. Arkadaşlar, kundakçı, katil 
şu veya bu fille suç işliyenler bu cemiyette ta
kip edilmiyor diye bir iddia varit olabilir mi? 
O halde bu iddiayı, mevzuu karıştırmak maksa-
diyle yapılmış olduğuna hükmetmekten başka 
çare yoktur. Affınızı çok rica ederim, bir arka
daşımıza karşı bu suretle konuşmak mecburiye
tinde kaldığım için ben de zor durumdayım. Ne 
çareki hakikatleri olduğu gibi konuşmak, bu kür
süye vicdanlarımızın en derin yerinde yaşıyan 

i hakikatleri ifade etmek için gelmek mecburiye-
| tindeyiz. (Alkışlar) Kundakçı takip edilmiyor, 
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ya kim takip ediliyor? Fikir takip 
ediliyor! Dikkat ediyor musu&uzî Şair 
komünist olmaz, muharrir komünist olmaz 
Dikkat ediyor musunuz. Şair komünist olmaz, 
muharrir komünist olmaz, fikir adamı komü
nist olmaz. Kim olur? Elinde kundağı olan, de
mek istiyor. Onun, için ise müeyyide var kanun
larımızda. Fakat arkadaşlar, biz bir büyük 

' tehlikeye bitişik yaşıyan bir memleketiz, ve mil
li bekamızı teminat altına almak mecburiyeti 
karşısındayız. Hepimiz vicdanlarımızda bir fik
ri imha 6tmek ve hürriyetini kabul etmemek ka
rar ve neticesine varmışsak, vicdanlarımızda bu 
fedakârlığa katlanmışsak bu birtakım tarihî za
ruretler ve tehlikeli hakikatlar muvacehesin
de böyle olmuştur. Böyle bir karan almak 
zaruretinde kalmaklığlmızdandır. Niçin bizde 
de Fransa'da olduğu gibi komünist partisinin 
teşekkülüne müsaade edilmesini istemiyorlar. 
Biraz daha gayret, gelelim oraya. Fakat arka
daşlar; bunu vicdanlarınızın kabul etmiyece-
ğini, bu Türk topluluğunun buna asla razı olmı-
yâcaklarını bildikleri için istemiyorlar. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Âdetim değil. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Çok şeyler söyledi. Ciddî bir etüd ol
mak üzere bu zabıtları almalı, tetkik etmeli. Tak
dir edersiniz ki, iddialarını tam mânasiyle ce
vaplamak ancak o zaman mümkün olur. Bir 
çağlryân gibi, bir selsebil gibi mütemadiyen 
akan fikirler. Bunları bütün kıvraklıkları, ar-
zettikleri tezad manzarasını derhal kavrayıp, 
kürsüye gelip cevaplamak zordur. Bir taraf
tan ispat hakkı verilmeli diyorlar. Neyi ispat 
hakkı verilmeli. Bu hangi hukuki prensibe is-
tinadeder. öte taraftan hiç bir delil gösterme
den oradan oraya atılmak suretiyle hakikaten 
fikirleri'karıştırıcı ve dinliyenleri yanlış zehap
lara sevkedici bir konuşma metodu ile huzuru
nuzda hakikatlar tağlil edilmek isteniyor. Bu
rada biz hürriyetlerimizin müdafaası, mevcudi
yetimizin müdafaası, memleketimizin müdafaası 
endişesiyle hareket etmekteyiz. Burada konu
şurken mevzuun içinde kalarak, memleket men
faatlerini göz önünde bulundurarak konuşmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun içindir ki, icabeder-
se günlerce konuşup hakiki fikir ve prensiple
rimizin, imanımızın ne olduğunu memleketin 
huzurunda şerha şerha açmak suretiyle hüvi

yetlerimizi olduğu gibi ortaya koymaktan çe
kinmemeliyiz. (Soldan, bravo sesleri). 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Fikirlerim yan
lış anlaşılmıştır, İçtüzük gereğince derhal cevap 
vermeme müsaade etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanmmdır. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HlOĞLU (Edirne) — Cezmi Türk arkadaşımız 
konuşurlarken, ifade ettikleri bir noktayı lütfen 
tavzih etsinler rica ediyorum, «öyle bir devir 
ki, Ropespiyer devri açılmak isteniyor.» dedi
ler. Belki iyi anlıyamadım bu noktayı tavzih 
etsinler. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Hayatın gayet 
garip cilveleri vardır arkadaşlar. Ben elli yaşı
na yakın bir arkadaşınızım. Meslek hayatımda, 
basın hayatımda, siyasi hayatımda türlü türlü 
cilvelen çok n^tladım arkadaşlar. Maalesef ge
çen sene Demokrat Parti içinde, bilhassa Grup 
İdare Heyetind* ila»» türlü türlü cilveler gör
dük. Evvelâ en ağırı olan kanlı devirden bağlı
yacağım. Adalet Bakanı buyurdular ki; ben kan
lı bir devir açılmasını istiyormuşum. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Hayır bize atfediyorsun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Kanlı devir 
açmak istediklerini söylemişim, hayır. 

Arkadaşlar; bâzı mecmualar, gazetelerden 
bahsettim, Robesbiyer istiyorlar. Kanlı mezbaha
lar istiyorlar. Allah encamını hayır eylesin. 
dedim. Baksınlar kutularımıza bedava koyu
yorlar. Bize bedava gönderiyorlar. Ben (Ye
ni cephe) yi okudum. Kendileri okumamışlar-
sa koleksiyonlarını ıgorsünier; Robespiyeler, 
kan istiyenler, ben değilim, iSaym Adalet Ba
kanı. 

Arkadaşlar, Sayın Menderesin, şahsi fikir
lerime karşı bu kadar hassasiyetle alâka gös
termelerinden dolayı teşekkür ederim. İnsan 
medih yolu ile zemmedileceği gibi, zem yoliy-
le de methedilebilir. Bunun için kendilerine 
teşekkürle iktifa edebilirdim. O da dozunda, 
haddinde kalsalardı. Dozunu ve haddini aşırdı
lar. Maalesef; şahsımdan bahsetmek mûtadım 
değildir ama mazur ıgörün, ben bu topraklara 
beş babadan beri kan veren bir adamım. Bir 
şehit ağabeyin de kardeşiyim. (Benden kızıllık 
beklerse, al kân kızıllığı beklesin, komünist kı
zıllığı değil. 

Düne kadar beraber çalıştığımız Demokrat 
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Partinin zihniyeti, yani dünkü iktidarla bu
günkü iktidarın zihniyeti şundan anlaşılıyor:; 
Zaten sağda, solda bunlar parti kuracaklar d i 
ye şayialar dolaşıyor. Eski iktidar kurulan; 
partilere komünist damgası vurmak isterdi, D e 
mokrat Parti iktidarı ise kurulacak olan par- \ 
tilere' komünist partisidir, demek istiyor. (Sol-; 

dan, sadede sesleri, gürültüler). ; 

Evvelâ söylenenlere cevap vermeye mecbu-i 
rum. Eğer konuşma hakkımı alacaksanız, o baş-i 
ka. Ben zapta geçmesi için konuşuyorum, tari- i 
he karşı konuşuyorum, size değil. Türk Mille-[ 
tine karşı konuşuyorum, Adnan Menderes'e: 
karşı değil, ecdadıma hitaben konuşuyorum.! 
(Soldan, 'gürültüler, milletin mümessilleri biz- \ 
leriz, bize hitap et sesleri). (iSözünü ıgeri al \ 
sesleri, şiddetli gürültüler). 

Arkadaşlar, sizden çok rica ederim, sizler ! 
22 yaşından yukarı vatandaşları temsil ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Gezmi Bey hitaplarınızı Mec
lise karşı yapınız. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — özür dilerim, 
bu sözlerimden aksi mâna çıkarıyorsanız bunu 
benden beklemeyin. İstinat sathı halk olan, 
halk temsilcisi olan bir insan size karşı hürmet
sizlikte bulunamaz. Aksi çılgınlık olur. 
Demokrat Parti üyesiydi, buyuruyorlar. Ora

nın üyesi olduğu için o vakit başka fikirler yu-
rfütüyormuşum, yahut şimdi. 

Arkadaşlar, ben de hepiniz gibi Türk Mil
letinin üyesiyim. Onun için benim Demokrat 
Partiden evvel ve sonra değişmiyen fikirlerim 
vardır. Ben evvelâ Türk Milliyetçi&îyim. Ben 
kendilerine, Menderes'e muhtelif vesilelerle, en 
son defa benim için hazin bir hâtıra olan Âdâ
na kongresinden ve Demokrat Partiden ayrılı
şımdan biraz önce sofra başında söylemiştim. 
O vakit elleriyle işaret ederek ağzımdan öp
müşlerdi. 

Bu memleketi iyi tanımadığımı buyurdular. 
Bu memleketi en küçük kademelerinden başlı-
yarak Ağrı dağı eteklerinden Edirne sınırları
na kadar, yirmi iki yaşımdan beri, kendileri ' 
Parlâmento çatısı altında iken, (Soldan gürül
tüler) dağından köyüne kadar sık sık, sağlıkla, 
zevkle dolaştım. Memleketi tanımaya çalıştım. 

Şöyle: buyurdular; sözler caziptir. Size söy
ledim, ben tutanaklara .geçsin diye konuştum 
ve tutanaklar buradadır. Yalnız fikre fikirle 
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karşı çıkmakla kalmıyalım, fiilî hareketlere 
de karşı koyalım. Ben demedim ki şairler ma
kaleler yazar, bırakalım. Onlara karşı da it
ham ve'• ispat hakkını da tanıyalım, dedim. Fi
ilî suçlara karşı da ahkâm zayıftır, bunları ar
tırırız, dedim. Zabıtlar buradadır. Fiilî takip 
eden müeyyideler istemem de bu işin takviyesi 
içindir. Fakat kendimi hiç kimseye, Sayın Men
deres'e karşı da müdafaa vaziyetinde görmek 
istemem. Allah ne ecdadımı, ne evlâdımı, ne de 
ahfadımı böyle bir gizli ithamla müdafaa vazi
yetine düşürmesin. , - • 

Mevzuu karıştırmak maksadiyle konuştuğu
mu söylediler. Bu ıgeç vakitte zorla Söz hakkı 
aldım, yüksek himayenize sığınarak ve usul
den istifade ederek söz hakkı aldım. 

BAŞKAN — Cezmi Bey Milletvekili, hakkı 
olan söz hakkını kimseden almaz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Vicdanının 
içindeki hakikati söylesinler diyor. Bu tavsiyeyi 
kendileri yerine getirsinler ve vicdanlarının için
deki hakikati söylesinler. Ben daima böyle yap
maktayım. 

Fikir adamı komünist olamaz diyormuşum. 
Muhtelif komünistlerin birbirlerini nasıl itham 
ettiklerini kendileri bilirler. 

Hamdullah Suphi Bey gözüme ilişti ama, mü
dafaa maksadiyle ondan sorun demiyeceğim. 

Komünist partilerinin serbest kalmasını isti
yor dediler. Fikir olarak, org m olarak içtimai pi 
kir başkadır, siyasi aksiyon ve organ başkadır. 
Bunu Adnan Menderes'e ben mi anlatacağım?. İç
timai fikir hareketi başkadır. Siyasi aksiyon baş
kadır. Siyasi organ başkadır. Hattâ içtimai or
gan, başkadır. Komünist fikir hareketi başkadır. 
Cemiyet başkadır, parti başkadır. Safha safha da
ha ileridirler. ~ 

Ben komünizm fikrine dahi muhalif bir 
adamım. Bana, sen part i kurulmasına serbest
lik istiyorsun, diyor. Politikada böyle mahsus 
ters anlamalar oluyorsa, ona bir diyeceğim yok. 
Fakat henüz ben bu gibi anlamalara adapte ol
muş değilim. Biraz daha gayret, komünist par
tilerinin diyor, kurulmasını istiyormuşum. Te
zatları selsebil ıgibi burada sayıp dökmüşüm. 
1Burada ben sınıf tezatları aleyhine, sınıf fikri 
aleyhine konuşan bir adamım, beyanatımın te
masına dikkat buyursunlar. 

ıSmıflar yaratılsın, sınıf diktatoryası olsun 
da ondan sonra sınıf sizlik olsun demiyorum. 

- » -
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BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Vatandaşın şikâyet hakkı Anayasada 
musarrahtır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşla
rım; dinliyenler yanlış bir hükme varmasınlar 
diye müphem beyanatta bulunmamaya çalıştım. 
Berrak olmaya, vazıh olmaya, açık olmaya ve 
katı olmaya çalıştım. Anlamıyan varsa tutanak
ları tekrar okur. Daima mevzuun içinde kalarak, 
memleket realitesine, tarihine, karakterine, Türk
lüğüme ve istikbalime bağlı olarak konuştum. Ve 
öyle konuşacağım, kim ne derse desin hattâ Ad
nan Menderes dahi olsa. 

BAŞKAN — Efendi, daha söz almış 12 den 
fazla arkadaşlarımız var, tensip buyurursanız gö
rüşmeyi mütaakıp birleşime bırakalım. (Muva 
fık sesleri) O halde Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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İki uç arasıııdayız. Ben bu memleketin bün
yesinde bugün dahi sınıf yoktur, diyorum. Ya
ni, mebdei hareket vermiyorum. Sarih olan bu
dur. Yüksek Heyetiniz de anlamıştır, daha faz
la izah etmiyeceğim. İspat hakkı vermeli, diyo
rum. Bu Millî Meclisin tarihinde, mazisinde 
vardır. 

ithama ispat hakkı verilmelidir. Bütün suçlu
lar, komünist mürtekip, hırsızlık ve Devlet aley
hine hareket edenlere karşı ispat hakkı vermeli
dir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bun
lar kanunda yok mu? 

.CEZMİ TÜRK (Devamla) — Yok tabiî. 
(Var sesleri) Hâmid Şevket Beye hitaben, eğer si
zin maddi bir suçunuzu ben biliyorsam bana ge
rek yazı ile ve eerek söyliyerek ispat hakkı verir
seniz ben hem yazarım ve hem de söylerim. (Gü
rültüler) . Bugün bu hak yoktur. 

A — TAZI 

i. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Karabük'te yeni bir ilkokul inşa
sına kadar resmî binalardan birinin bu yıl için 
muvakkat bir ilkokul olarak tesisine ve Millî Eği
tim Bakanlığına devrine amade kılınmış olan fab
rikaya ait okulun da tevsi edilerek müstakil bir 
ortaokul haline ifrağına dadr sorusuna Milli Eği
tim Bakanı Tevfik İleri'nin yazılı cevabı (6/406) 

Ankara 
Yazılı soru : Millî Eğitim 
Bakanlığından 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. İlimin Karabük Bucağında, Demir - Çelik 

müessesesinin inşa ettirip idare ettiği bir orta -
ilkokul vardır. Bu okul, ihtiyacı gidermekten 
uzaktır. Halk, okul olmamasından dolayı çocuk
larını ilköğretime göndermemekte ve bundan de
vamlı olarak şikâyet etmektedir. Bu, yıllardan 
beri böyle olduğu halde ihtiyacın giderilmesine 
tevessül edilmemiştir. İktidarımızda, Karabük'te 
yeni bir ilkokul inşası ve inşaya değin, belediye 
ve özel idare ve Devlet Demiryollarına ait resmî 

SORULAR 

binalardan birisinin temini ile bu yıl, bu bina
lardan birisinde muvakkat bir ilkokulun tesisi; 

2. Fabrikaya ait olan okul Millî Eğitim Ba
kanlığına devre amade kılınmış olduğundan de
vir işleminin ikmali ile bu okulun tevsi edilerek 
müstakil bir ortaokul haline ifrağı mümkün değil 
midir? 

Bu hususların yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile rica ederim. 

16. V I I . 1951 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2 4388 
21 .XI . 1951 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kararlar Müdürlüğünden çıkan 19 Temmuz 

1951 tarih ve.2248/4871 sayılı yazıları ceva
bıdır 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Baya-
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eıg'iller'm yazılı soru önergesinde bahis mevzuu 
edilen hususlar hakkında hazırlanan yazılı ceva
bın iliştirilerek sunulduğunu derin saygılarımla 
arzederim: 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

1. Karabük Bucağında, Karabük Demir ve 
Çelik Müessesesi tarafından açılmiş, muadeletleri 
bakanlığımızca tasdikli, bir özel ilkokul ile bir de 
özel ortaokul mevcuttur. 

a) Bucaktaki nüfus kesafeti ve öğrenim ça
ğındaki çocuk sayısının fazlalığı dikkate alına
rak, ilkokula, 1951 - 1952 ders yılı başında, maaş
ları umumi muvazeneden verilmek üzere mevcut 
17 öğretmene ilâveten, iki öğretmen daha verile
rek öğretmen sayısı on dokuza iblâğ edilmiştir. 
Beşinci sınıfında normal, öbür sınıflarında çift 
öğretim yapılan bu okul, halen, bucakta tahsil 
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çağındaki tekmil çocukları' kaydederek Öğrenime 
başlamış bulunmaktadır. Okuldaki öğrenci'sayısı', 
1231 dir. 

b) Karabük'te, özel İdare tarafından 
113:545 lira keşiflibii* ilkokul inşasına'başlanmış, 
ve 74 936 liralık ilk kısmı ihale'edilerek Eylülün 
sonlarında temeli atılmıştır, inşasına başlanan' 
bu binanın tamamı 1952 - 1953 ders yılı başına 
ikmal edilmiş bulunacaktır. 

c) Bundan önceki fıkrada bahis mevzuu 
edilen okul binasının ikmaline kadar mevcuda 
ilâveten ek bir bina temini mümkün olamamış
tır. 

2. Ortaokul olarak kullanılan binanın ve 
müştemilâtının kirasiz olarak bu maksada tah
sisine veya hazine adına tesciline muvafakat 
edildiği takdirde ortaokul bölümünün resmî 
okullarımız arasına alınması hususunda gerekli 
işlem yapılacaktır. 

- . . • . . \>&<i 

T. B. M. M. Banman 


