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Birleşime,.arm vmilûh 

İkinci Oturum* ± 
Türk Ceza Kanununum bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ha^nndaki- kamın iamamam tümü 

üzerinde bir müddet daha görüşüldükten sonra 
2&JXI. 1951 Cuma tgwrtiîMatrl5 t e^ l amlmak 
üzere Birleşime sonveriMiA 

Bafckanvekilı Kâtip 
KayserirMületveHB ; İsparta îMiBetvttâli 

F. Apaydın 8. Bilgiç-t 
Kitâpu 

İstanbul y&BâtadB&li 
FsTİkMİ 

Seralar^ 
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-BAŞKAN — Başkanveküi Fikri Apaydıfc "' 
KATİPLER : Said Bilgiç (İsparta), ibrahim Kirazoğlû (Kayseri) 

•OM» 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu acıyanım. 

4. — BAŞKANLIK DtVANININ .KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Maden Kanunu tasarısı üe Ankara 
'MüTetveJcUC&dlâhâddin ASfî'in Maden Kanunu 
' t'ikUfi, İçişleri ve "Ekonomi ve'Ticaret komisyon
ları Başkanlığı tezkerçleri"X$/$44), 3/245) 

ri ve Ek©n<omi 
iı&ül oldu-

T'BAŞJLâtN -
rısı ile bir feküi: hakkında 

-kflmjsironlarya^sıııdaiis^ib^ 

okutacağım: 

""Tüksek^Bâişkanûğa 
.Madşn Kanunu hakkında «20 .XI .1051. iari-

hi ile, komisyonumuza havale olunan, İçimleri 
Komisyonunuıw20. XX. 19»>1 tarih ve 6. numa-
Ealı kararı, .evvelce Jbümünasebe . komisyonu-
musun 14 .XI . 1951 tarihindeki atarumunda 
mevauubahis olmuş ve Maden, Kanununun da 

" 6 Ş | ^ kom^yohlardan^ geçtikten sonra müzake-
refİJölmesine ekseriyetle karar verilmişti. 

"Saygılarımla arzederim. 
'lEkonomr^omisyonunSâşkam 

Ankara 
miânâddin ' l i l i l 

: Yükjiek'İBaşkaniığa 
Maden Kanunu <tAS*neı-Jüe * Ankara • Miltet-

s^ldliıSctlâhiddintÂdiliiikf Maden iKEmınu etekli-
. fi,T.Ekoûfimiv çyei Ticaret Bakanı ile teklife isahi-
J bittin iştkak^ylfc^rüîtildü. 

;Tümü;üz.eî5kjdeîfaçılan miha^ftrede^sobalar, 
îikomisysffumuzJ üyelerinden Bursa Milletvekili 
^Keyaiet; Yıfe^î, ı müzakere mevzuu olan kanun 

tasarısı ile kanun teklifinin Ekonomi Komjsyo-
nunun tetkikından sonra komisyonumuzda mü-

•zakerasinin* daha isabetli jûl&eağını belirtti. 
Aynı noktai nazara-,i§tkak.eden korttisyo* 

numuaea* havalenin-bu şekilde tanzimi için, dos
yanın Yüksek Başkanlığa sunulmasına oy bir
liği ile karar verildi. 

Saygılarımla .arzederim. 
içişleri. Xoınisyûnu. Balkanı 

^Kırklareli 
•<Eaikî.Üatiin 

BipŞKAN —• Bu suretleiki komisyon arasın
da selbi ihtilâf hâsıl olmaktadır. Bu itibarla 
hangi koörisyoöda1 daha evvel ukonuşuiacağı hu
susu reyinize arzolunaeaktır. 

, lasaraim içişleri'komisyonunda ^gorü^Ülme-
asiniuKî^aİMKJenler... ®ttniye»ier../EM)uî edilme
miştir; ıŞu^ha^ ekonomi - komisyonuna 

2. —«Ankara, Milletvekili TaLât T&tufi öt'ün, 
difteri cismin mecburi alarak tatbik edilmesine 
dair kanun teklifi ve-İçişlerivua &$ğlık ve~ Sosyal 
Tt/ırdım, komisyonları raporlarının S&ğUk; rve 
Sosyal .Yarckm Komisyonuna geri veribm&i 
12/46); 11} 

i BAŞKAN—Gündem hakkında Talâtr Vasfi 
Öz söz istrafidşti. Buyurun. 

&&&&IKİ Tf© 80SYAL: YAMHM ^KOTfS-
•^mım&mmîi TALÂ'FVASFÎ m <Aaka-
ifi)-—lBitttriıh^toısdaki tetnun* :t»saraînîirsa-
t-mmmtmy ^et?ke»ıisy«n t isafeul ^etmediğinden, 
g^öD^m*Bha3tıış »bulunan- bu tasamın -komisyo-

[1] 290 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ha iadesini istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız sağlık komisyonu 

başkam sıfatiyle gündemin 3 üncü maddesinde
ki teklifin komisyona iadesini işiyorlar. Talep 
veçhile yeniden incelenmek üzere* teklif kçmis-
yona iade edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — Tokad Milletvekili Halûk Ökeren'in, 
eski Türkocaklarının feshi üzerine C. II. Parti
sine devir ve teslim edilen malların yeniden ku
rulan Türkocaklarına iadesi hakkındaki kanun 

B : $ 23.11.1051 0 : 1 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/ibh) 

-Yüksek Başkanlığa °^ tL 

21 . VI . 1951 tarihinde takdim ettiğim (Baki 
Türk Ocaklarının feshi üzerine C. H. P ye de
vir̂  ve teslim edilen maltom yeniden kurulan 
Türkocaklarına iadesi) hakkındaki kanun tekli
fimi geri alıyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica ederim. 
Tokad Milletvekili 

Halûk ökeren 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
tfi^Kars İli çevresindeki mahsulün zarardan vi-
k&yesi için bir an evvel tarladan kaldırıl
ması hususunda ne yibi tedbirler dü§ünüldüğüne 
ve bu yıl yağmurdan zarar gören muhtaç ailele
re bedelsiz yiyecek ve yemlik hububat verilip 
verilmiyeceğine dair Başbakanlıkla Tarım Ba
kanlığından olan sorusuna Tarım Bakanı Nedim 
ökmen'in sözlü cevabı (6/458) 

Ankara, 24 . X . 1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Bu sene Kuzey Doğu illerimizde vakit
siz yağan sürekli yağaıunar yüzüm1 en mahsulde 
büyük zarar olmuştur. Kars'ın Posof, Çıldır ve 
Göle illerinde büyük mikyasta; Sarıkamış, Ar
paçay ve Kars ilçelerinde de bilhassa dağlık yer
lerde mahsul % 40 - % 60 hasara uğramıştır. 

Mahsulün kaldırılması işi buralarda öteden 
beri devam eden bir dert halindedir. Çok sene
ler devamlı Sonbahar yağmurlarını kar takip 
eder ve mahsul yerde kalır. Diğer senelere göre 
bu sene çok verimli görünen ve tarlada iken köy
lüyü sevindiren ekinin uğrıyacağı felâketi anlı-
yan valilik Tarım Bakanlığına başvurarak har
man makineleri istemiş, fakat Bakanlık bu işe 
hazır olmadığından gönderememiştir. Bu hal her 
sene böyledir. Vilâyet harman makinesi ister 
Bakanlık veremez ve buna bir çare de düşünül
mez. Fakat bu seneki büyük ziyan karşısında 
artık bu işe önemle el koymak zarureti olduğu 
kanaatindeyim. Bunun için: 

a) Tarım Bakanlığı Kars İlinin ova kısım

larında döğer - biçer ve dağlık kısımlarında da 
orak ve harman makineleriyle halka yardım 
edecek bir tedbir alamaz mı? 

b) Bu olmazsa köylüyü kooperatif teşkiline 
teşvik ederek gereken makineleri tedariklerine 
iştirak suretiyle yardım edemez mi? 

c), Bunların haricinde oraların iklim şart
larına göre neler düşünür ye ne.gibi tedbirler 
tavsiye eder? 

Tarım Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını: 

2. Kars'ın Ardahan ve Posof ilçelerinde 
yağan dolu ve su baskınları yüzünden ekin bü
yük hasara uğramıştır. Tarim Bakanlığının ma
hallinde yaptırdığı incelemeye göre hasar nis
peti % 75 tir. 

Posaf'da 25Ö kadar aile ^ok perişan ve yiye
ceğe muhtaç hale gelmişlerdir. Bunlara bedelsiz 
yiyecek ve yemlik hububat verilmesi valilikçe 
Bakanlığa arzedilmişse de Bakanlık bunu kendi 
mevzuu haricinde görerek menfi şekilde cevap
landırmıştır. Zarar.gören mahallere tohumluk 
verilmişse de tecrübeye nazaran muhtaç halkın 
bunu yiyecek olarak istihlâk ettiği ve şimdi de 
böyle olacağı meydandadır. 

Bu durum karşısında miktarı ve isimleri bel
li olan muhtaçlara bedelsiz yiyecek ve yemlik 
hububat verilemez mi? Bu hususun sözlü olarak 
Başbakan tarafından açıklanmasını rica ederim. 

• .. Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tugaç 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanınındır. 
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1 : 6 M.İİ 
^ARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem a^adaşlajan^- Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tuj$£ç arkadaşımız sözlü sorusun
da?: . q o 

»l. Bu sene Kuzeydoğu illerimizde vakitsiz 
yağan sürekli yağmurlar sebebiyle mahsulün 
kaldırılma işine temas ederek, 

A) Kars ilinin ova kısımlarında biçer-döğer 
ve dağlık kısımlarında orak ve harman makinele
riyle halka yardım edecek bir tedbir alınıp alm-
mıyacağı, 

B) Bu olmazsa halkın kooperatif teşkiline 
teşvik edilerek^ makinelerin tedarikine iştirak 
suretiyle yarduş edilip edilmiyeceği, 

C) Bunların haricinde oraların iklim şart 
larına göre neler düşündüğünü ve ne gioi ted
birler tavsiye ettiğini, Tarım Bakar lığından, 

2. Kars'ın Ardahan ve Poshof ilçelerinde 
% 75 nispetindeki hasara karşı halkın yiyecek 
ve yemlik hububat ihtiyacının karşılanması için 
ne gibi tedbirler alındığı hususunun açıklanması
nı da Başbakanlık Makamından sormaktadır. 

Kuzey Dpğu illerinin bu derdi - Hüsamettin 
Tugaç arkadaşımızın kayıt ve işaret ettikleri veç
hile yeni bir mevzu değildir. Bilhassa mahsulün 
bereketli olduğu ve Kışın erken geldiği senelerde 
elde olunan mahsul büyük zarara uğradığı gibi 
ertesi yılın ekim işlerini zamanında yetiştirmeye 
de imkân kalmamakta bu suretle Doğu illerimiz
de yer yer sıkıntılar hissolunmaktadır. Maalesef 
bu sene de kışın ve karın erken bastırması dolayı-
siyle Kars ve Erzurum illerimizde mahsulün ha
sadı ve bilhassa harmanına yetiştirilememiştir. 
Bakanlığın en yakın işletme müesseseleri elinde 
pek mahdut miktardaki harman makineleriyle 
ancak Erzurum İlindeki bir kısmı köylülere yar
dim edilebilmiş Kars 'a arzu ettiğimiz şekilde 
yardım, elimizi uzatamadık. İmkânsızlık bu yar
dımda bulunmamıza mâni oldu. 

Ancak Bakanlığımız gelecek mahsul devresin
de bu illerde bir taraftan doğrudan doğruya müs-
tahsıllara yardım etmek için, diğer taraftan bu 
havali çiftçilerini makine birlikleri halinde birleş
tirerek hasat ve bilhassa harman işlerini düzene 
koymak için şimdiden çalışmalarına başlamış bu-

. im 6:1 
luhmaktadır. 

Bu maksatla daha şimdiden Marshall kredi 
bakiyelerinden bir kısmının hasat ve harman ma
kineleri siparişine ayrılmasına teşebbüs edilmiş ve 
ken^i imkânlarımızla da traktör ve harman ma
kineleri satınalınmasına geçilmiştir. Gelecek se
neden itibaren bu mevzuda bu havali müstahsılına 
yardım için esaslı tedbirleri zamanında alacağı
mızdan ve şimdiye kadar o havali halkının çektiği 
ıstırabın tekerrür etmiyeceğinden emin olmaları
nı kendilerinden rica ederim. 

2. Mahallinde yaptırılan tetkik neticesinde 
Kars İlinde hasar nispetinin % 75 olduğu tesbit 
edilmiştir. Mahsulleri dolu ve yağmurdan zarar 
gören çiftçilere yardım olmak üzere, 3203 sayılı 
Kanun hükümlerinden istifade edilerek Ziraat 
Bankasına olan borçlarının tecili yoluna gidilmiş 
ve ayrıca 5254 sayılı Kanuna göre Bakanlığımız
ca tohumluk ihtiyaçları için il emrine 330 ton 
buğday, 200 ton arpa tahsis edilmiştir. Bu tohum
luklar Ulaş ve Malya Devlet Üretim çiftliklerin
den mahalline sevkedilmiştir. 

Son suallerine de Başbakan adına cevap veri
yorum : 

Yemlik ve yemeklik hububat yardımı yapıl
ması için de Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile 
temasa geçilmiştir. Toprak Ofisi fonundan bu ihti
yaçları da yakında temin edilecektir. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; bu sene memleketimizin Yüksek Yay
la mıntakasında mahsul çok hasar görmüştür. 
Sayın Bakan Bunu vuzuhla açıkladılar. 
Tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Yapıla
cak yardım hususunda Sayın Bakanın kendi teş
kilâtına ait kısmı ile Başbakan namına verdik
leri izahata teşekkürden başka yapılacak birşey 
yoktur. (Soldan bravo sesleri). 

Teminat olarak verdikleri sözleri biran evvel 
tahakkuk ederse bu bölgede bir daha büyük bir 
âfet tekerrür etmiyecek veyahut olmaması için 
lâzımgelen tedbirler alınırsa - ki bizde alınacağı 
kanaati hâsıl oluyor - çok isabetli olacaktır. Sayın 
Bakana o mıntaka halkının bu yardımı acilen 
beklediklerini arzeder, sözlerime teşekkürle son 
veririm. (Soldan bravo sesleri). 

6. — GENSORULAR 
i . — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüb-

oglu ve Üç arkadaşının, resmî İlânların*gaze
teler e tevzii hakkındaki 3/13294 sayılı son ka> 
rarname ve bu kararnamenin uygulama $ekU 
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hakkında Başbakandan gensoru açûmasma.dair 
'imwg$sit(£0!93) 

Ankaras&TIII ..1951 , 
Büyük Millet Meclisi" Başkanlığına^ 

1951 Bütçesinin ittüzakeresij jsırasında Büt-
v çe Kojnjsyomunda., Başbakan Yardımcısı, soru
lan .suallere cevab. olarak: 

- .1. Kağıt,darlığı ve;pahalı^ğirBel)ebiyl% ga-
szeteleıin . karşısında,, bulundukları t güçlükleri 
bertaraf etmek içi% gerekli tedbirlerin alınmak-

4a*ûld»ğ»nu; 
,.-2. r i l k i rye yazı; hürriyetinin* her. türlü bil-

süasıta tahdit ye -takyitlerden ı. kurtarılması giçin 
aaaddfc ye mâmeviı yardımın • yakılmasının, Hü-
kiimetçe düstur ittihaz edildiğini; 

3. 4 Besmi? Malarına gazetelere! seyyaniyBtle 
ve adilâne ; dağıtılması .< hususunda: Hükümetin 
hâssa» olacağını; 

Hükümet adına* veckesin ı; olarak; temin; et-

lim -6: :il 
Bilâhara 7 İM id®51 M ilâalar j takkidaki 

bir sözlü soru münasebetiyle de Başbakanlar-
dınıcısı Hükümet adına, bu hususları teyit, et
miştir. 

Bütün-bunlara rağmen tatbikat ve ilânların 
gazetelere tevzii hakkındaki 3/l3294hsayıh; son 
kararname ve bu kararnamenin uygulaHma^ekli 
basın ve fikir hürriyetini, baskıı altında bulun
duracak mahiyettedir. 

Bu konu üzerinde Yüksek-Kamutayda etcaf-
lı surette görüşülmek üzere Başbafcafr'aibir 
Gensoru»açılmasını İçtüzüğün' Î57 nci maddesi 
uyarınca arz ve rica; ederiz. 
Trabzon Milletvekili Tfabzon Milletvekili 

C. E.1 Eyüböğlu HantdîOrhon 
Ordu Milletvekili Mardin Milletvekili 
Y. Ziya Ortaç , M. Kâmil Boran 

BAŞKAN --Gensoru önergesini yüksek oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... »Etmi-
yenler... : Gensoru önergesi reddedilmiştir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞtER 

1. .— -TÂirk &&za .Kanmmnun bâzı maddeleri-
nimdeğiştinlmesi ıhakkmda kantin; tasarısı ile 
Eehirdaği M&ketveküi ŞevketMmanıveL5â arka
daşının, Türk @maKanununum 1A1 mcirmadde-
mmn>v& ÇormntMilJMvekİli ILm&yint.O&âakcıoğ-
lu A)& 2mrkadxt§iıüerSurdur MMetvekili JZvhmet 
Ğzfr£.yHny, Türk Ceza; Rmunumın 515,a§67 me 

. S68iMci vmadddı&rmm değiştirilmesi.hakkında ka-
Mum Uklifiberi ve .^AdaUt J£omisponu ımporu 
{1/103,- 2/37 ?:M9,, 230) 

BAŞKAN —-Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz Vacid Asena/nındır. Kendileri.komisyon 

.sözcüsü olarak komisyon adına konuşacaklar
dır. 

/ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
..ASENA .(Balıkesir) — Efendim; bundan ev
velki .Birleşimde,mz;alan hatip.arkadaşlardan 

..Millet Partisinin mümessili Osman Bölükbaşı 
ile, müstakil.bir mevkide, bulunması lâzamgelen 
Cezmi Türk arkadaşımız bm kanun tasarısının 
uzun müddet komisyonda kalmasından dolayı 
bâzı tenkidkâr beyanatta bulundular. 

Evvel emirde Yüksek Meclise şunu arzet-
mek isterim ki, komisyon memleketin sosyal 
bünyesine sahim «ırette, tesir- eden komünizmin 

;;mevzuunu^ ehemmiyetle inceleıaiiş, yafanz ı̂Mr 
madde, üzerinde^ 141 nci maddenin: tetkiki sam-

> sında müstemirren iki buçuk/ay.^alışmış: ve: bu 
^çalışmaları sırasındam mütehassıslarım da i davet 
ederek onların mütalâalarına L müracaat etmek 
suretiyle kanaatini takviye etmiş bulunmakta
dır.: Bu ciheti bilhassa belirtmek istiyorum. 

Binaenaleyh bize yöneltilmek istenilen ta
rizler tamamîyle yersizdir, arzederim efendim. 

BAŞKAN - , Doktor i Sani Yaver. 
SANI YAVER ^İstanbul)* -^Sayu* arkadaş

lar ; hukukçu: değilim ama .hak"ve adalet;Mef
tunuyum.. Çünki adaletim olmadığa yerde 
vetin hüküm süreceği birbedahattır. ^Mülkün 
esası adalette mündemiçtir.) Hakimane düstu
ru fikirden silinmez, ;dilden düşmez s bir * haki
kattir. 

Bu böyle olmakla beraber şunu da itiraf'et
mek gerektir ki her hangi bir camiada -seviye 
ve ahlâk endeksine: göre değişen adalet mefhu
munun-mameti karşısında huzur jve •gıaıiria 
mücehhez bir huşua varılacağı gibi adaletin şe
kil ve . rengi, sureti ile sireti, gayrimuayyen 
bir ucubei hilkat mahiyetini de aldığı takdirde 
teessür ve nefret* uyanda-raeağr meçhulümüz ol
masa gerektir. 

ra — 
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lâyetinde adlîye teşkilâtı yerindeki seriye mah-
kemderimn şenaat ve rezalfitleıâ^iişahitv olüu-
ğumrgibi îskaııdinas^a- devletlerinm acklet ci-: 
haaındakî sü&ûseâri ve uşBhii-gîty s bakti-yaın nsefceM 
nesi tarafından hiçfd^^a^eöîddnîBtiietnıediğk 
nfc'def^^dönmı 

Fransa Vaigfitoe^'o^bi»«|)ekd>enzeK * AM 
vedıaTfale ısığm^an: suiistamallerp hırsızlrkfejc 
cinayet ve şenaatleritt^â^legajfteıadjdfitfsaııay» 
ve bînalammn köjrüioîîlaTt-maitşerî bir-mahzara 
aıaM^ju^üeKf 

Haealeta&B? obura batîhâiiseieriır,^ gönden 
gönfenaEfeaiLii adedleri .mevcut} kaiHiıafcaraa»aaaaı 
nm#lı«dn?five ieîâ«tik^et4'>ile-sbembeî5 ıMfagrötsk* 
li|% . adalei .terazLsiibde ̂ ilfefeaea.̂  hak • kefesiae 
karşı lâkayıt bir tavıretaşıpasii kaziyesi dewam; 
etti^i\ müddetçe işiehen «ü*?ümier.r ancak mat
buatın drajıoa hizm^'eden-.tgtiinİBjk dedikodu 
su»da«ı ibaret'kaim. I 

t Mazinin fena zihniyetinin ,bizedırtikyl ettir-' 
diğfeıbu (kaımnlarm »tlemdkr&sî -̂mdal«MyieUuy«f4 
yeri yoktur ve her getejiî*g%tifanölî*Hb'ünyıede" 
dirm ^$Mk» ae^na&laîdıri r 

Büyük Meelisterîadedi': yüa altmışa ryaten: 
hukukçtılarımıaı^ıiFa^sfc îtaîyfc^ demokrat nîsh 
vifâffi rkâmmlarını münakaşa ,îmevxau t .vapmak-
latasa^SMî husyem luv 
zumsiK^efsirlei'rrf@i :&§&&$$&$ mtph^myeftten 
azade ^ülâEUaleriîihiKfa *edetıikfen«ölai'i elnbfe 
ligi dleiyapmalapınî milletin saadet Ve -selâm«* 
t i tuanma Aentemıfe edatkett^ukg^ızın alıştığa 
bir cümleyi müsaadenizle rtekra^r edeceğim^ 

Sdbnnıajr.israf^etmfifcteM tearal^k-ediyoınım. 
Biiaz- komünizm hakkında^ çıkacak kanunlar 
ie^ibİE .^okta* jgiö^ü^i^ rfiKfc kanaatlerimi iz* • 
har^etmekiiüzere^tsa(iede^ge^.y«Hramwl 

3MMıter«Hi/arkâdö|lar,^ Türk «amiasmı; Türk ı 
bMiğ-im, £ürk* raksta * ve ıse^gfisîntuyak >etmer 
ye^mâköİT !Mrk^f,^arilr/bo^U'aeâ^aâaa: hâkinv-
rolündeki payidar vasfını mahkîtaiıîbir7.Mteüğ« * 
gotün-oeAedeürfe: rsücaHiyeh rbâzır hiyaatet yu-
valaraniHA kanım.yogiyle ,• tahripf-.amfesindte bu«> 
lufi!cteı^mttz.r§awgünîer^'tbajMi:!dâ ,-buv .yüksek ^ 
küarsüdenrfeitkâç :&& söylemek ffrsatıtıı vermiiu; 
buhmuyoE;/ 

<Mi&etarâdesini ıterasiioedeıt-BiiyJük MdolisîîV; 
bu iirnMfrkaEarannverıafik düzme iatrih£.«ekele* 
rMsilâfiileitlreiîek ^k^bahöjsarbğaff] kana^tur*, 
ması emellerimin en başında gelenidir. | 

A$m ar: r. 
Aüto^aî&adaŞlanm; 34 semâm beri mııaîa^ 

j-ip beşeriyetin'b*şına-çak«n bu içtimai .bölâ^b* 
hHnha»«tJde«iö^ raiptar.yurasıaaiKrietîafiaıiad«k 
mir^çeiffberiei; ihata?; etmişe Türiü,: türlü, ikss^er 
ve maskelen altındaf hen milletin varlığa antöe 
ve'im»kscldmterto^ ve^ğf^ökt 
r o ö ^ oy ı̂aaasak sxaastâyteL«g«}elii^!feid^lm üto* 
madan ?§afeş^orv 

Komünist canavarı; etrafındaki demir m«s? 
feafeBd r̂̂ zeîteEİm?. teâBÜtanıri irfana ve?ç4küsat 
ses^si-içÜEÜİLr ve-düpSusahalara saçıyor.~MB* 
tekitive dindarımuhiÖJtadeîBaıaiaiî.f«firıyor^eüfe^ 
heakm<%&is$rı.. yob&z birr^oita^i.^nataafisı^bir 
imam veya: bir,-ahuffifcîoteıyp-f. Cihadı rMiıkaddesî 
ilân ^djyoıı^ Fedaiyam İslâm- JCemiyçtir kıy&&« 
tini-iasısçoF-: OinLemleketierin.io^ÜstlerM^'ok* 
ediyor*. KuifşuMiSikıyo/E., 

Sâ3a r̂taıtoda%la !̂>r, kfia^mst^înıHleftieıdnriin^ 
kitap -v taadüerif aizerihdeı £sinsfê HisJir.yÜTÜm«ESKîl 
çokrdyi biEycBfir Ti&kfin iMeşrntiyet: Inkılâbmı: 
ya«ataHi«Jön^fTüıkfeE» i dê aJddfcnediyaiürO>ÎEa*< 
manın hürriyet beşiği olan Paris'te, şimdK*&e^ 
ri Jön Türk» namı altındaM».d^Enegi.*op^ak-
lai'imızla muv*&alakıv tesisi" ile gençlejHmizr if
sat «ediyor Beypmameler.-dağaşfeıyjcK,-

Komiimst; sanayii geniş i olan mnhittearH^: 
lei-ve işçi ioiyafetine sdergirBE. îktisad^ate tafc-
rip eder, huzur-ve^ ahengi rbdzar. / Grevâm^bait 
kılan.- îş#.ve ameiey4'SiKfartn;*a Propagan^flar 
yapâ^.. Bigünah asliyi vatandaşiarındaik soğft-" 
turv AmlıauarMu.kin,uı^uruım sokaE^Sâpliği^-şe*** 
giyt tarumar Meri. 

Komünist^ fesa^Mrirve caa^ae^ tefeiııte*^ 
rinirkendiizehirli 'yuvasında: asim yapamaz.iKem* 
di ;toprağındsjgrevhi:ismiır bile mmiamaz^ Ufafc> 
birHnmriâama, biır rkayü" veyar bir ia%rikayi' 
ameiesiyMtbe»abâr^yoMtmri£4e*; 4eipeddîît;:e1me». ? 

Arkadaşlar; şimdiye kâdar! SbVyet* Rİsya*-
da,- biic; grev?-hareketi 1 işittin^ mfe? îşçaaiffchâd-
dine mi jdüşmü§Ss.i îşgiırorada:!, emre'Tmıti.'vıbkrr 
köleden rbaşka ibîrrşey değMâr.r 

Bu hükümlerim bir kehanete 'de^S;7 bizzat- ̂  
perestişkârı 'öldüğü* i-re^miriin kurlteiKi aojaaı i)ir 
Bolşevik lsefirmm:r-beyaTia^na,JİstinaİAnBd«r.i 

K«aaîtoistf;; Ghımfcüriy^tHrejimimMtt.TÂa'^^ 
tüMnve-Btyök';Mûstafer Kemaldin:: (Yiurbfecı 
sulh^ Î cyıandabsnfc^ düstoc rye -yüiaek karaımK'-
dan da ktifatlet etmesini bilir. 

Tejnia ^a^aoada^rımızın:: safiyetinden: isti^ 
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fade etmek yolunda rol alır. (Bariş Sevenler 
Derneğini) kurar. Bu sefer dejazilet maske
siyle maskelenir. Hürriyetin âşıkı otur. Bu 
hürriyet soytarısı bir taraftan da barışı sağla
mak gibi ulvi ve insani esaslara dayanan par
timizin «Kore» kararı aleyhinde temiz köylü
müzün harimine kadar girer. Saçtığı zehirli 
tohumların zararlı izlerini derinleştirmeye çalı
şır. 

Komünist; abus ve iğrenç çehresiyle görü
yorsunuz ki; milletimizin en hassas ve hayati 
noktaları üzerinde ne hainane roller oynuyor. 

Muhterem arkadaşlar; Moskof, bilmiyor mu 
ki, asırlardan beri kendisiyle hudutlarda çar
pışan, kanını, canını tereddütsüz feda eden, şu 
son «Kore» melhamesinde bile bütün dünyaya 
kahramanlığını, civanmertliğini ilân ve ispat 
eden Türk Milleti; onun saçtığı zehirlere karşı 
ebedî bir muafiyet taşır. Türkün ahlâk ve se
ciyesi, ananesi, dinî akidesi karşısında her te
şebbüsün akamete mahkûm olacağına hiç şüphe 
etmesin. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Komünizm; içtimai bir kanserdir. Uzviyet 

kanseri dediğimiz amansız âfet, yaşlı ve yıp
ranmış bünyeleri intihap eder. Halbuki komü
nizm kanseri; bilâkis taze uzviyetler üzerinde 
temerküz eder, tahribatını yapar. 

itiyatların yaşlı insanlardan kolay kolay 
nezedilemiyeceğini bilir. Yaşlılarla uğraşmaz. 
Fakat tecrübesi, tefekkür ve muhakeme kud
ret ve kabiliyeti inkişaf arifesinde olan ve her 
türlü cereyanlara, doktrinlere kolay temayül 
gösterebilecek, geçim ve hayat yolunu, ibadet 
edeceği kıblenin istikametini henüz tâyin ve 
tesbit etmemiş bir çağdaki taze ve sâf bünye 
ve dimağlar üzerinde habaset ve cibilliyetini 
gösterir, tutunmaya çalışır. 

Komünizm; nihayet... silâhsız mütefekkir ve 
ve münevver zümre namzetlerinin yuvası lise 
ve üniversitelerle silâhlı gençlerin topluluğu 
olan ordunun meftunudur. 

Ürente sahası ilmî ve psikolojik esaslarla 
tâyin.erimiş; bu amansız âfetin teşhisi; daha 
'bidaye^fe içtimai emraz mütehassısları olan nü-
kürnttîe^İU teşriî ve icrai cihazlarmca mümfeün 
6İMÂİ M, tekâsül, tegafül, tereddüt gibi mez-
muöfc ve merdut hasletler yüzünden lâkaydi gh4-
dabıha atılırsa tahassül edecek felâket ye me-
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suliyetin hududunu çizmekten tevahhuş, eiijpo-
rum, 

Sayın! Milletvekilleri j^gzviyet karitşrine ge
lince; neticesi muhakkak: bir ölüme varan bu 
beliyenin vaktinden evvel teşhisi biz doktorları 
çok ilgilendiren bir meseledir. 

Katî tedavisini; metastâs yapmadan, yani len-
fa yolları ile bütün uzviyetin istilâsına mahal bı
rakmadan cerrahî müdahalelerle, bilâ tereddüt 
o kısmı derhal kesip atarız. 

insanlar; tabiat kanunlarının mukallidi ol
duğuna nazaran bir milletin, bir memleketin 
mevcudiyetiyle, mukadderatiyle alâkadar olan 

içtimaî kanserin kati tedavisini, mütereddit ve 
kararsız zihniyetlerin, çürük iradelerine terket-
menin ne korkunç bir mesuliyet olduğunu dü
şünmek bile istemiyorum. ' 

Şimdiye kadar biraz da lâkaydımızı inkâr et
memekle beraber vatan sinesi üzerinde \ifirit mih
raklar halinde kendini gösteren, kangren olmuş, 
kanserize kısımları tereddütsüz koparıp atacak 
kanunlarımızın keskin kılıncını kınından çıkarıp 
fiiliyat sahasına geçelim. 

Muhterem arkadaşlar, istidraten ufak bir nok
tayı da zamanı gelmişken huzurunuza tasrih et-
mekliğime müsaadenizi rica edeceğini. 

iki sene mukaddem; Paris'te geçirdiğim mü
him bir ameliyatın iztiraplarmı çekerken tanıdı
ğım kıymetli bir aile evlâdı hastanede ziyaretime 
gelmişti, müstakbel neslimizin kıymetli Tii* züm
resini teşkil edecek olan Fransa'daki evlâtları
mızın mesaisinden Haberdar olmak istemiştim. 
Aldığım cevap şu oldu: 

O tarihte Türk - Fransız bir futbol maçına 
iştirak eden talebemizin korkunç bir miktarda 
tribünler üzerinde (ileri Jon Türk) derneğinin 
komünizm beyannameleri dağıttıklarını bildir
mişti. O zamanın talebe müfettişi olan zatın va
zife ve alâka derecesini sorclum. Ancak yüksek 
sosyete hayatından ibaret olduğu cevabını al
mıştım. Ne yazık. 

iktidarın partimize intikalini mütaakıp şah
sen çok üzgün olduğum, sizlerin de en az benim 
kadar hassas bulunacağınız bu hâdiseyi pek kıy
metli ve dinamik arkadaşım Tevfik Ileri'ye nak-
letmiştim. Katî tedbrler alınacağını vaâdetmîş-
lerdi. O târihten beri'elemli bir ukde halinde kal
bimde kalan bu hususun Meclis kürsüsünden bü
tün arkadaşlarımı da tenvir etmelerini rica edi
yorum. 

— 174 — 
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Muhterem arkadaşlar; Türk Milleti Moskof'

un hal tercümesini her milletten ziyade bilir. 
Düne kadar bizi; bundan sonra da bütün dünya 
milletlerini plânlı olarak ihtilâle sevketmek ga
yesini güden.kızıl tehlikeye karşı maddi ve mâ
nevi cephelerde kati kararlarla mücehhez olmak
ta as&.teceıddjüt göstermemeliyiz. İrade ve karar
l a n » ^ .bekAeiv cümlenizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETÎN (Kars) — Arkadaşlar; eli

mizdeki tadil tasarısı, 141 - 142 ve 163 neü mad
deleriyle komünizm, ırkçılık ile mücadeleyi he
def tutmaktadır. Bundan geriye kalan madde
leri günün ihtiyaçları, tatbikatın ihtiyaçları yö-

. nünden yapılmış tabiî tadillerdir. Binaenaleyh 
bu üç madde dışındaki maddeler hakkında hiç
bir diyeeeğ im yoktur. 

Komisyonun üyesiyim. Bu husustaki noktai 
nazarım komisyon raporundaki noktai nazarın 
aynı olacaktır. 

Bu üç maddeye gelince; komünizm doktrin 
olarak. cemiyetimizin benimsemediği ve benimse-
yeraiyeeeği hfrâfettir. (Bravo sesleri). Bu mezhep 
bugün, sadece bir doktrin olmakla da kalmamış
tır. Rftgün- komünizm bir istilâ metodudur. 
Doktrin, olarak benimsemediğimiz bu âfet bir de 
iatilâ metodu haline gelirse bununla mücadele et
meyi hedef tutan kanunim yanından, böğründen 
zedfleineye çahşn>ak benim için gayrimümkün-
drür,. Ancak eğer kanunun tümü hakkında ge
rekçe doluda ve bir kışım arkadaşlarımın görüş
lerine .uvmıyarak bâzı-mütalâalar serdedersem bu 
mücadeleyi zedelemek, kösteklemek veya yanın
dan, böğründen vurmak için değil kanunun ya
nında, böğründe, kendi akıl ölçülerime göre, mev
cut gördüğüm boşlukları doldurup onu daha mü-
ke.mmel.mücüdele âleti haline getirmek maksadına. 
m4tuİQ^aktır . 
F ; Arkadaşlar, bugün beşeriyet bir insanlık top
luluğu haline doğru yol almış • bulunmakta 'ken 
ırkçılık peşinde gidecek bir topluluk bence ka
bili; tasavvur değildir. Cemiyetimizde 3 - 5 kişi 
çıksa hakiki mânasiyle ırkçılık yapmaya, şu mil
letin, şu cemiyetin diğer insanlardan daha başka 
bir hususiyet taşıdığını iddia etse veyahut ırkçı
lığı' Orta Asyalara kadar götürmeye çalıştığını 
iddia etşe^ bunun arkasına düşecek bir kitle ta
savvur etmiyorum. Irkçılık, cemiyet bir insan 
topluluğuna ve bütün insanlar bir cemiyet ha
line gelııieye çalışırken, bir tenakuz okur. Eğer 
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böyle bir iddia ile ortaya bir cemiyet çıksa bu, 
gizli b i r komünizm teşekkülüdür. Çünkü komü
nizm hiçbir zaman hakiki hüviyetiyle gelmez, 
onun girmediği kılık yoktur. Bu kılıkların en 
marufu en çok belli olanı ırkçılık perdesi altında 
komünizme müntehi olanıdır. 

163 neü maddenin derpiş ettiği irtica da tıpkı 
bunun gibidir. Bugün devlet kadrolarını Ata
türk inkılâbını benimsemiş gençler, inkılâb be
nimsemiş gençler doldurmuş bulunmaktadır. Bu -
şekilde teşkilâtlanmış olan bir cemiyette irticaın 
biz ürkütecek hiçbir ciddî sebebi yoktur. \ma 
diğerleri 'gibi kominizme müntehi olan ahvalde, 
irticai hareketlerle mücadeleyi canı gönülden 
prensip olarak kabul ederim. Kânun metninde bu
güne kadar hukuk tarimlerimizm içine girmemiş 
ve tatbikatta nasıl anlaşılacağı evvelden kolay ko
lay kestirilemiyen tâbirler vardır. 

Meselâ, millî hisleri rencide etmek, millî duy
guları yoketmek (Kısmen veya tamamen) nedir?. 
Bunu tâyin etmek cidden-müşküldür. Bizim Ce
za Kanunumuzun ikinci maddesi kanunun suç 
addetmediği bir fiilden dolayı ceza vermeyi me-
neder. Hâkim bu metin karşısında bu hareketin 
millî duyguya müntehi olup olmadığını tâyin 
edecektir. Evvelâ millî duygu nedir?. Bunu tâyin 
ve tarif edecektir. Ondan sonra, hareketin ona 
aykırı olduğunu tâyin edecektir. Bunun Ceza 
Ka'nununun ikinci maddesine aykırı olduğu ve 
kolay, kolay tarif edilir bir şey olmadığı aşikâr
dır. 

Bunun gibi, Cumhuriyet prensipleri, demok
rasi prensipleri tâbirleri de bence kanuni tedbir
ler değildir. Bu kanun maksadını tatbikatta za'a-
fa uğratacak şeylerdir. Bunlar üzerindeki itiraz
larımı lüzum gördüğüm takdirde maddelerin mü
zakeresinde arzedeceğim için bu mevzuda fazla 
vaktinizi israf, etmiyeceğim. 

Ondan sonra şunu derhal arzetmek,istiyorum 
ki, tarihin hiçbir devrinde müeyyide fiilin, işlen
mesine mâni olamamıştır, nitekim mevzuatımızda 
katil için idam cezası vardır, fakat yine bu suçu 
işliyenler vardır. 

Binaenaleyh komünizmle mücadele, dün Celâl 
Yardımcı arkadaşımın tarif ve tavsif ettiği me-
todlarla, yalınız başına o metodlarla yapılamaz. 
Fakat tabiî onlara da lüzum vardır, p mevzuda 
onunla beraberim. Ancak asıl mesele komünizm 
mikrobunun intaş edebileceği vasatı yoketmek-
tir. Bu vasat yokedilmedikçe şimdikinden çok 
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daha şiddetli kanun çıkarsak, sehpaları kursak, 
yine komünizmin önüne geçilmesi mutasavver 
değildir. Sonra suçu işliyenin yakalanmaması 
ümidi vardır. Esasen yakalandıktan sonra da biz 
bu kanunda hapisten ileri bir ceza getirmemişiz. 
Hiçbir komünist bir hapisanede sonuna kadar ya
tacağı kanaatinde değildir. İçinden nasıl olsa bir 
gün kurtulacağım, meşhur olacağım ümidi var
dır. Mevcut müeyyide kâfi değildir. En kuvvetli 
mücadele vasıtası kanundan çok evvel komüniz
min intaş edebileceği vasatı yoketmektir. Bir 
memlekette münevver işsizliği olursa, bir mem
lekette biri yer biri bakarsa, bir memlekette iç
timai sınıf içinde birbirinden çok farklı hayat 
sürenler olursa, bir memlekette millî duygu zede
lenirse o memlekette mücerret kanun; ceza, ko
münizmin intaşma mâni olamaz, ilk mücadele 
metodu kanundan çok evvel tedabiri mania kabi
linden cemiyette komünizmin intaş edeceği bü
tün vasatları, bütün millî imkânlarımızı seferber 
ederek yoketmekle olur. Kanun ondan sonra ya
pılır. Ve bu kanuna mutlak şekilde, şahsi kanaa
tim olarak arzediyorum, idam cezasını koymak 
lâzımdır. (Soldan bravo sesleri) Hapis cezası hiç
bir vakit bir komünist faaliyetinde önleyici bir 
tedbir olarak mütalâa edilemez. Bugün hapis ce
zasını, hapisaneyi serbest hayata tercih edenler 
vardır. Dışarıda vakit geçiremiyen, yiyecek ekme
ği, başını sokacak bir meskeni bulunmıyan bir 
adam eğer kanaati itibariyle de bozulmuş ise ha
pisaneyi tercih edebilir; hapisanede çalışma vasa
tı bulabilir. Binaenaleyh hapishanenin korkutucu 
bir tarafı yoktur; hapis cezası korkutucu bir ce
za değildir. 

Demir perde arkasında kendi usullerine, 
kendi metot ve programlarına uygun olmıya-
cak çalışmalar furanlarda tecziye edilirken; 
hiz hapisle iktifa edemeyiz arkadaşlar. Ya mü
cadele edeceğiz, ya etmiyeceğiz. Hapisle, hapis 
cezasiyle iktifa etmek nakıs bir mücadeledir. 
öbür tarafta fırınlarda tecziye etsinler, biz sek
sen tahkikat safhasından geçirdikten sonra, 
bin bir suç unsuru aradıktan sonra hapisle ik
tifa edelim; bu mücadele yarım mücadeledir. 
Bu mücadele aldatıcı bir mücadeledir. Vasatı 
yok edeceğiz. Bunun gayrisi tatmin edici bir 
mücadele olmaktan uzaktır. 

Mâruzâtım bu kadardır. Hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Önergeler vardır, okuyoruz 

efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İki birleşimden beri kanunun tümü üzerin

de yapılan görüşmeler kâfidir. Maddelere geçil
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin tadili 

hakkındaki kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de kâfi derecede konuşulmuş ve aydınlanmıştır. 
Maddelere geçilmesinin oylanmasını arz ve tek
lif ederiz. 
Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğlu A. Başıbüyük 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde ise buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, bundan evvelki celsede yine 
kifayeti müzakere takriri verilmişti. Fakat mu
ayyen sebeplerle Yüksek Meclis bunları reddet
ti. O sebepler halen mevcuttur. Teklif ve tasarı
lar sadece 141 ve 142 nci maddeler için değil
dir, başka maddeleri de muhtevidir. Halbuki 
hiçbir arkadaş başka maddelere temas etmedi. 
Bu itibarla yapılan görüşme kâfi değildir kana
atindeyim. Bunu nazarı itibara almanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN —• önergeleri likkatinize arzedi
yorum: Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arze
diyorum: Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim gerekçede ivedilikle görüşülmesi 
teklif olunmuştur. Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. Bir önerge daha var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesine ait kanun tasarısının tümü hakkında 
günlerden beri yapılan müz&kerelerde izhar edi
len umumi kanaat da göstermiştir ki, bugün yur-
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dumuzıi ve milletimizi tehdid eden en büyük teh
like komünizmdir. 

Bu itibarla milletin ve Büyük Meclisin umu
mi arzusuna tercüman olmak üzere bu kanunun 
münhasıran komünizm ve komünistlerle mücade
le kanunu mahiyetini iktisap etmesi için 141 ve 
142 ncî maddelerin haricindeki maddelerin bi-
lâhara ve ayrı bir kanun halinde tedvin edilmek 
üzere bu kanun metninden çıkarılmasının Yük
sek Meclisin tasvibine arzetmenizi kıygılarımızla 
rica ederiz. 

Rize Kayseri Niğde 
A. Morgil I. Kirazoğhı H. N. Yurdakul 

İsparta Samsun Siird 
K. Demiralay M. özkefeli M. Daim Süalp 

Konya Afyon K. Diyarbakır 
M. Âli Ülgen Gazi Yiğitbaşı Dr. K. Tayşi 

Tekirdağ İsparta Konya 
Ş. Mocan Dr. î. Aksu H. ölçmen 

Urfa Antalya 
N. Açanal Ahmet Tokuş 

BAŞKAN" — Efendim, Hükümetin noktai 
nazarım Öğrensek fena olmryaeaktır, 

ADAL&T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VA-
CÎD ASBNA (Balıkesir) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU. ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — -Efendim takrir esba
bı mucibeden âridir. Yüksek malûmunuzdur ki; 
tetkikınıza sunulan tasarı hem komünistliğe mü-
taallik suçları ihtiva etmekte ve hem de beyaz 
zehir, kumar ve hırsızlık -fiillerini de şümulüne 
almaktadır. Bu suretle hakiki ihtiyaçları derpiş 
etmektedir. Bu itibarla biz bütün bu hususları 
kül halinde telâkki ediyor bu maksatla tasarı
yı Meclisi Âliye sunmuş bulunuyoruz. Binaena
leyh komisyon namına tefriki mucip bir mevzu 
görmüyoruz. Yalnız takriri veren arkadaşlar se
beplerini de zikrederlerse beilki Meclisi Âli bir 
karara varabilir. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Hükümetçe 
teklif olunan Ceza Kanunu tadilâtı tasarısı 
memleketin içtimai nizamını ve selâmeti umumi-
yesini ihlâl edici ve diğer mahiyette bâzı suçla
rın kâfi müeyyideyi haiz olmadığı esbabına bi
naen birçok maddelerin tadilâtiyle Yüksek Mec-

.İSSl 0 : 1 
lise arzedilmişti. Tasarının müzakeresinden bu
güne kadar geçen müddet zarfında Yüksek Mec
lisin, bilhassa komünizmle mücadele mevzuun
da, yani tasarının 141 ve 142 nci maddeleri 
üzerinde geniş bir hassasiyet gösterilmiş olduğu 
da görülmektedir. Bu hassasiyeti lâyıkıyle 
ifade eden bu takririn kabul ve ademi kabulü 
Meclisin takdirine bağlıdır (Bravo sesleri). Bu 
takriri' kabul ettiği takdirde tadilâttaki diğer 
maddeler ayrıca ele alınabilir. Mâruzâtım bu
dur. 

MÜFİT EREUYUMCU (Balıkesir) — Usul 
hakkmda maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisin ma
lûmudur ki, biraz evvel bir karar verdik. Kül 
halinde diğer kanun tekliflerini de ihtiva eden 
bu tasarının, ivedilikle müzakeresine Büyük 
Meclisçe karar verilmişti. Bu karar mevcut 
iken bir kısmının tefrik edilerek "bunların ayrı
ca görüşülmesi hakkındaki teklif yerinde değil
dir. (Doğru, doğru sesleri). Bu noktayı işaret 
ediyorum ve- böyle bir tefrik yapılmamasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teklif sahibi olması sıfatiyle 
İbrahim Kirazoğhı'na söz veriyorum. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar; birkaç celsedir ^âkı olan gö
rüşmeler göstermiştir ki, bilhassa bu kanunun 
mihrakının komünistliğe taallûk ettiğinde hiç 
kimsenin şüphesi kalmamıştır. Evvelki celsede 
Muhterem Başbakanımız, bu kürsüde bâzı ha
tip arkadaşlarımıza cevap verirken; bu kanun 
tasarısının doğrudan doğruya - bu sözleri zabıt
larda aynen vardır - komünistliğe ait bir tasarı 
olduğu hakkında bir beyanda bulunmak sure
tiyle, haddi zatında bu kanunun hakiki maksat 
ve mihrakının komünistliğe tallûk ettiğini be
lirttiler. Biz bunun hakikati halde diğer mad
delerinin şu veya bu şekilde lüzumsuzluğuna 
kaani olarak verdiğimiz bu takririmizle: hepimi
zin ittifak ettiği komünistlik gibi bir tehlikenin 
yanında bununla irtibatı ve alâkası olmıyan, diğer 
maddelerin konulmasını doğru görmemekteyiz. 
Maksadımız bu kanunun münhasıran 141 ve 142 
nci maddelerinin tadiline inhisar ettirilmek su
retiyle komünistliğe mütaallik bir kanun oldu
ğunu tebarüz ettirmktir. (Soldan, usule aykırı
dır sesleri). Usule münafi değildir. Esasen hü
kümet adına bu maddelerin çıkarılmasında hiçbir 
mahzur bulunmadığı byan buyurulmuştur. Ken-
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dileriyle. vaki görüşmelerimizde de bu noktai na
zara tamamiyle iştirak ettiler. Şu hale göre biz 
usul bakımından bu mddelerin komisyona iade 
edilmesi gibi her hangi bir tezada düşmediğimiz 
kanaatindeyiz. Yalnız birbiriyle irtibatı olmıyan 
maddelerin yanında bu maddelerin yer almasını 
muvafık mütalâa etmemekteyiz. Bir komünistlik 
tehlikesi yanında bir zamanlar nevama onun gibi 
bir tehlike telâkkisine mâruz kalan din telekkisi-
nin yeri yoktur. Dinimiz komünizmi ret ve cerh 
eder. Takdir - hükümetin gayet tabii olarak işa
ret ettiği gibi - Yüksek Meclisindir. Biz bu ka
nuna bir ahenk vermek istiyoruz. Bu maddeyi 
komünistlik hakkında tedvin etmek istiyoruz. Fa
kat şu, şu meselâ hırsızlık, din, irtica'gibi-işlerle 
tedahül ettirip her türlü iltibasa mahal veren 
hususların buradan. ayrılması mütalâasmdayız 
Bu suretle Heyeti Celileniz tasvip ederse bu mü-
zakeratm 141 "ve 142 nci maddelere münhasır ola
rak hassaten komünistlikle ilgili hususata inhisar 
ettirilmesini istiyor ve bu hususta bir önerge yer
miş bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ADALET KOMİSYONU ADİNA HÂMİD 
ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muhterem arka
daşlar; ibrahim kardeşimize bir dakika evvel ka- ; 
nunun tümü hakkındaki müzakere kâfi görüldü j 
ve maddelere geçelim diye karar ittihaz buyurul- I 
duğunu hatırlatırım. Bu kararın akabinde 141 ; 
ve 142 nci maddeleri ele alalım, ondan bakisini i: 
geri bırakalım diye bir karar istemesini muvafık ; 
bulunuyorum. •! 

İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kyseri) — Asla, j 
asla, maddeler üzerinde tasarruf ediyoruz. ; 

HÂMlT ŞEVKET İNCE (Devamla) — Mü- : 

Baade buyurun, gerek encümenden gerek hükü
metten gelen ve gerekse mebus arkadaşlarımızdan 
bâzılarının verdikleri tasarı ve teklifler, Ceza 
Kanunumuzun yürürlükte olan bâzı hükümlerinin 
tadilini istemekteydi bu tasarı ve teklifleri, tet
kik edildi, üzerlerinde tartışıldı ve bir karara va
rıldı. Şimdi takrir sahipleri diyorlar k i ; 141 ve 
142 nci maddeleri ele alın gerisini bırakın. Ne 
hakla? Biz herhangi bir maddei kanuniye üze
rinde diğerine raeih bir hakkı olduğunu kabul 
edenlerden değiliz. Ceza Kanunumuzda muhte
lif cezai hükümleri ihtiva eden maddeler var
dır. Bu meyanda Devletin bünyesine taallûk 
eden ve ağır hükümler taşıyan maddeler de 
yardır, ibrahim Bey evlâdımızı dinledik. Bu 
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bir izah delil, ikna edici bir beyan değildir. Bu 
sebebi mucible bu takrir kabul edilemez. 

Bendeniz diyorum ki ; esasen biraz evvel alı
nan karara muhalif olarak yeni bir karar al
maya salâhiyetimiz yoktur. 

Sonra diyorlar k i ; dinin siyasete âlet edil
mesi meselesi, irtica meselesi, hilâfet meselesi, 
diktatörlük meselesi, 163 ncü maddede yazılı
dır. Komünizm mevzuubahis olan yerde irtica 
mevzuubahis olmazmış bu sözleri hayretle kar
şılarım. Bu mevzular dahi, komünizma kadar 
•mühim ve mehiptir. Böyle olduğu içindir ki bu 
konuları işledik ve size getirdik 

ÎBRAHÎM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Bera
ber gelmez bu, iki zıd birleşemez. 

HÂMlT ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ha
zırlanın]'] bii' kanunun.... 

ÎBRAHÎM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Mec
lisi ilzam etmeyin rica ederim. 

HÂMlT ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ha
zırlanmış bir kanunun, kararı alınmış bir mev
zuun ikiye bölünüp bırakılması asla doğru 
değildir. Bâzı arkadaşlar bu kanun 11 ay ko
misyonda kaldı diyorlar. Eğer bu kanun buka-
dar uzun müddet kaldı ise bunun sebebi, ko
misyonda yapılan diırâdur tartışmalar neticesi 
olarak geri kalmıştır. Hazırlanmış olan bir ka
nunu ikiye bölmek isteği, biraz evvel Meelisde 
aldığımız karara uygun değildir. Çunki tasarı
nın tümü hakkında müzakere kâfi görülmüş 
ve mesele ancak mazbatada bulunan maddele
rin müzakeresine kalmıştır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim Yüksek Meeli-
sin kanaatine müdahale edecek mahiyette mâru
zâtta bulunmıyaeağım. Yalnız bir hususu, teba
rüz ettirmek de komisyon olarak bizim vazife
mizdir. 

Arkadaşlar; Hükümet teklifini ihtiva eden 
tasarıdaki maddeler meyanmda 141 ve 142 nci 
ve onu mütaakıben 163 ncü madde gelmektedir. 
141 nci madde doğrudan doğruya komünizmi fa
aliyetini istihdaf eden hükümleri ihtiva ediyor. 
142 nci madde de bunun propagandasına ait olan 
hususları cezai tahdit altında buhınduriftaktadır. 
Bu sebepten dolayı tekrar hatırlatıyorum ki ko-
komünizm münhasıran kendi titri altında faa
liyette bulunmaz. Belki birçok kisveleri kendisi
ne siper etmek suretiyle faaliyete geçer. Habis 
ruhunu yaymak ve ekmek için herhangi bir va-
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!*teya başru-rmakt^ı geri kakmaz. Bu itibaria 
arkadaşlar Yüksek MecHsin- tetkikine sûtfulan bu 
tafeatımn 163 ncü maddenin 141 ve •142 nci mad
delerle beraber müzakere ödiİmesine İtarâr veril
mesini bilhassa rica ederim. (Doğru sesleri). 

• BAŞKAN •— Ahmet kemal Varınca buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— ;M*$hterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, Büyük 
Meclise gelen Ceza Kanunu geri atadıktan son
ra «süzüle süzüle geriye 5 - 6 maddelik birkanun 
yani: bir iörtu ^kaldı. (SoMan kim geri aldı ses
leri) Ceza Kanun unun tâdili hakkında gelen 
projeler tetiâk eâiMiveya edilmedi Mbniyorum, 
İakat Hükümet geTİ aldı. foldan gürültüler) 
AUnmâmıştır veya geri \^rifteiş£ir. Mesele bu 
deşğMir. $«za mevzuu olan fiillerden bir numa
ralısı komünistlere takdir edilecek «ezadır. Niçin 
komünizme ait öten ceza maddelerini -aluyor mü
zakere ediyoruz? Çünkü ateş bacayı sarmıştır da 
«nun için. 

Ateş bacayı îaasıl sarmıştır. Bizim ve dünya
nın-komünizm dediği belâ, Moskova ?da politbüro-
îiîöiı kurduğu teşkilât* şebeke vâsıtasiyle bugün 
en fazla Orta Doğuda faaliyettedir. Türkiye'de 
de en hâd *devreskıde&ir. 

Ateş bacayı sardığı vakit ne yapıyoruz? Ko- : 

münistliğe dair kânunu getiriyoruz ve ivedilikle 
müzakere ediyoruz. Sonra ne oluyor? Şu, bu 
irtica var diyorlar şu halde ne diye getiriyor-
•sutauz? Neden bu işle îrkçıhğı irticai alâkadar 
«Gediyorsunuz? Onlar ayrı, bu gayrı meseleler
dir. !(fiîavo sesleri) 

Ben nerede, efendim nerede? Şark nerede, 
Oarp nerede? -Zaten şimdi 'vazMemiz nedir? Ben 
isi^söyliy^yim:; Bu-taktik 30 senelik bir taktik
tir. Ben Balk Partisi zamanındaca bu karıştır-
maifin, tfeu feömünfeıh. ile irticai harman yapma
nın -aleyhinde idim. Meseleyi net olarak, mah-
#&t olarak de alalım. Bütün kafamızı komünizme 
teksif edelim. Komünizmden başka şeyler karış-
tarırsak bizim kuvvetlerimiz, fikirlerimiz drtğıiır, 
işin altmdan çıkamayız. Bakın ne diyorlar? Biri
si çıkıp da dinden bahsetti mi, komünisttir efen
dim. Çünkü dmden bahsediyor; mürteci Ama 
nasıl? Bir "dinliyehm. (Soldan brabo sesleri) 

Ben otuz seneden -beri komünistlerle şahsen 
muadele etmiş bir adamım. (Alkışlar) Onun 
için işi bir • komünizm meselesi olarak, komünist 
ifteselesi 'olarak müzakere edeceğiz ve kararlaş-
'ftmöğız. (Bravo sesleri, alkışlar) Benim noktai 
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naaaaftm İmduîr. İ41 mi, 142 mi 163 mü Bürecle 
varsa komünizm meselesi" omu BjBİz«l»i»-e4e<^z. 

BAŞKAN — SözBasbakjûön. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; bundan e*v«lki 
celsede cereyan eden müzakereler göstermiştir 
ki; bu kanunun, b.ı tasarının ^mê kezi çikletini 
tamamiyle kökü dışarda olan sol- cereyanlar teşkil 
etmektedir. (Bravo sesleri alkışlar) Yüksek a y 
etiniz bunu bu mânada ve feöyle anlaoîaitır. ̂ Ha
kikaten tasarı Ceza Kanununda yapılması £*BIBI 
gelen tadiltere mjütaallik muhtelif fasıl ve-mad
delerdeki hükümleri bir araya töpiaBOtjş teiûun-
maktadır, fakat mcüitîkan mıkiaEöı aâsasâösâa bir 
irtibat 4ests ©traiye dani imkân yokts*r. 4Ba&Vö 
sesleri alkışlar) 

Yüksek Meclisin temayülü hübassa bu. «aîîeüe 
tecelli ve tezahür ettikten »sonra diğer raadâel«ri 
tasarıdan ayıtmak suretiyle, measkezi gikletâaıi 
teşkil eden esas mesele ^izeraade dAkfeatiraizitek
sif etmek yerinde olur. (Bravo .sesleri -aüögiar) 
Böylece kökü dışarda bulunan muzır ««reyhan
lara karşı hassaten mücadele ve bfunka?a: &arşı 
korunma gayemizi daha ısaitebariz olarak- or
taya koymuş olaeağız. Biz hükümet olarak, 
bunun ayrılmasında ^hiçbir mahmr {^Emek
teyiz. (Aikişlar). Bu ayırma key$#eti, idtiğeT 
maddelerin geri alınmasını tazamman iissaez. 
Onlar üzerinde tekcar durmak ayraca-Müiake-
re etmiek pekâlâ mümfeüfidür. Bu ity^rla^t^ri-
ke taraftar olmıyan arkadaşların da müsteıih 
olmaları ieafeeder. 

Arzım bundan ifoarâttir. (Bravo »esteri, al
kışlar). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÖN^EL (Bingöl) ~-
Efendim, evvelâ, >bu taasusta -bir tebrik =k$$«a*rı 
verilmesi usule aykırı ̂  mıdır "nofe&föınin talli 
icabeder. Beyle bir Charekelân vusule ay4*3Sîfağı 
yoktur. Yüksek Meclis, kanunu son «lâdesi
ne kadar kabul ettiği haMe heyeti 4im«fâîye-
•sini reddetmek yedisini haizdir. Ş^mmi&tfh 
Meclisi takyit eder mahiyette Mrnısul'4ffeSeie-
si ortaya koymak MeeMsin laaliy^tâni «ögetM-
yen bir mahiyet alır ki hata ^MfâatUr. 

İşin esasina gelince; ÎG3 ncü mteidreden aşa
ğıyadoğru ^giden maddelerin 'komünizmde Mq-
bir alâkası yoktur. 163 ncü madde 'Mrçok «iü-
nakaşatı mucip olacak bir karakte*(iedir. Di
ğer maddeler, hirsızfek v e r i r e ü&e^iöfcdiriki 
üzerinde ttzun uzun görüşülecek meselelerdir. 
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İki gündür cereyan eden müzakere münha

sıran komünistlik maddeleri üzerine tekasüf 
etmiştir. Binaenaleyh ivedilik kararı verdiğini
ze göre de 'bendenizee komünistlik mevzuunda 
-Meclis tenevvür etmiştir. Binaenaleyh o husus
ta ivedilikle hareket edilmesi gerekir. Diğer 
maddelerin bir kelimesi üzerinde uzun uzadıya 
münakaşa edileceğinden bendenizce tefrik za
ruridir, teşriî hikmete de uygundur. .(Alkışlar). 

BAŞKAN— Hüseyin Ortakçıoğlu. (Vazgeç
ti sesleri); . 
~ Ahmet Başıbüyük. (Vazgeçti sesleri). 
- Kemal özçoban! 

. KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bf«ndim, iki fikir arasında elbette bendeniz de 
kanaat sahibiyim. Müsaadenizle bâzı noktaları 
bendeniz de izah etmek istiyorum. Bu önerge
yi veren, -tefrik talebinde bulunan arkadaşlar, 
fiir noktada zühul etliyorlar. Ceza Kanunu kül 
halinde huzurunuza ıgelseydi, bunun içerisinde 
komünistlik için bir madde olsaydı, şu noktayı 
ayıralım, bu noktayı ipka edelim, deriniydiniz. 
Şu halde Türk Geza Kanununun... (Anladık 
efendim, anladık sesleri, gürültüler.) olsaydı 
bu maddeyi ayıralım, şu maddeyi ipka edelim 
mi diyecektiniz? (O başka sesleri). Yoksa kül 
halinde tetkik edecek ye bir karara mı bağlı 
yacaktmız? (Gürültüler, o başka sesleri). O 
başka değil, bunun aynıdır. Bu da bâzı mad
delerin ; tadili tasarısıdır. Şimdi, arkadaşlar 
sanıyorlar ki, bir din ve vicdan sahibi adamı 
şu veya bu türlü hareketinden dolayı bu mad
deye 'göre ceza görecek... Hayır arkadaşlar; bu 
madde Sayın Başbakanın ifade buyurdukları 
gibi, kökü' dışarda olan, memleketimiz için 
tehlikeli olabilecek, daha açık bir tâbirle, Fe-
daiyanı İslâm Cemiyeti gibi bir cemiyetin ku
rulmasını önlemeye matuf bir maddedir. Ko
münistlik ne kadar ağırsa bu maddede istihdaf 
edilen husus da o kadar ağırdır. Asla ve asla bu, 
hiç kimsenin dinî telâkkisine müdahale edecek 
bir madde değildir. Nerede kaldı ki, Türk Ce
za Kanununun 491 - 492 ve 493 ncü maddeleri 
bilhassa hırsızlığa taallûk eder. 

Arkadaşlar; hepiniz köy, köy dolaştınız, 
bilmiyorum, ben şahsen iki yüz kadar köy do
laştım, seçmenlerle hasbühallerde bulundum, 
halk.ve efkârı umumiyenin büyük bir kısmının 
hırsızlıktan müşteki, olduğunu gördüm. Biz 
Şunları nasıl tefrik ederiz, bunları birbirin-
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den nasıl ayırırız! Onlar da Ceza Kanununda-
dır. Onlar da ivedilikle görüşülmelidir. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Bun
lar komünistlerle bir midir ? 

fREFET AKSOY. (Ordu) — Aziz arkadaş
lar, yalnız memleketimiz için değil, cihanşü
mul ehemmiyeti haiz olan bir mevzuu müzake
re ediyoruz. Komünistlik belâsının bu memle
kette bir felâket haline ıgelmesini önlemek içiu 
hükümetin duyduğu ihtiyaca .müsteniden Bü
yük Millet Meclisine tevdi ettiği tasarının tez
keresini müsaadenizle kısaca okuyayım; bakı
nız ne diyor: «Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Ba
kanlığınca hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunun 
şu tarih ve sayılı karariyle tasvip edilerek Yük
sek Meclise takdim edilmiştir.» 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Mad
deleri de oku. 

REFET AKSOY (Devamla) — Maddelere 
hacet yoktur. Memleketin bünyesine zarar 
iras eden kominizmaya dair bâzı hususların 
Ceza Kanunundaki müeyyidelerinin hafifliği na
zarı itibara alınarak cezalarının teşdidi babın
da Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. Biz 
şimdi bu tasarının heyeti umumiyesi üzerinde 
mütaaddit hatipleri ve Hükümeti dinleyip neti
ce üzerinde ittifaka vardıktan sonra-141, 142 
ve bu kere 163 ncü maddeleri ayırıp komünist
likle mücadele diye ayrı bir kanun yapacak 
olursak bu kanun biraz hafif olur. (Niçin ses
leri). Niçin hafif olur arzedeyim. Bendeniz 
Başbakanlıkta iken (Başbakan mıydınız sesleri). 
Amerika Birleşik Devletleri bizden (komünist
likle mücadele) hususunda hazırlanmış ve kabul 
olunmuş kanunlarımızı istedi. Biz ancak ve 
ancak Cemiyetler Kanunumuzdaki malûm ve 
meşhur olan madde ile Ceza Kanunumuzdaki 
maddeleri göndermekten başka birşey yapmadık 
Şimdi eğer komünizmle mücadele için müstakil 
bir kanun çıkaracaksak, yalnız bu iki maddeyi 
tedvin etmekle ihtiyacı şâmil şekflde karşılıya-
cak bir kanun çıkmış olmaz. Yine ha
fif olacaktır. Daha esaslı bir kanun hazırlan
masını Hükümet düşünüyorsa tasarıyı geri al
sınlar, daha şümullü ye daha teferruatlı bir 
kanun getirsinler. Yoksa komünistlikle müca
dele hususunda Ceza Kanunundaki bu tadillerle 
teçhiz edilmeyi kâfi görüyorsa, .o halde gel
miş olan bu tasarının aynen müzakere edilmesi 
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gerekir. Ve böylece tedvin edilir. (Doğru ses
leri, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başbakan, buyurun! 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; derhal kabul ve 
itiraf edeyim, Hükümet; muhtelif maddelerin 
tadilini istiyen teklifinde muhtelif maddeleri be
raber sevketmiş olmakla azîm bir hata etmiş
tir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, çok sevgili arkadaşımız 
Refet Bey müzakerelerimizin yalnız diğer madde
ler çıkarılarak yalnız sol cereyanları istihdaf 
eden hükümlere inhisar ettirilmesinin hafiflik 
olacağını ifade ettiler. 

Bendeniz bunda hafiflik görmüyorum. Usu
lün hangi maddesine uymuyor? Sarahaten ileri 
sürülmek icabeder. Kaldı ki, arkadaşlar, fev
kalâde haller karşısında tedbirlerin fevkalâde 
olması icabeder. Usulde bir muhalefet olmasa 
dahi şimdiye kadar eğer tatbikatta, gelen bir 
tasarının bâzı maddelerinin başka bir seferde 
müzakeresi yolunda bir anane mevcut olmasa 
dahi, ahvalin fevkalâdeliği, mevzuun fevkalâ
deliği nazarı itibara alınarak bu sefer bu fev
kalâdelikle mütenasip olmak üzere anane olmı-
yan bir yola gitmiş olmak dahi mücadele azmi
mizin derecesini tebarüz ettirmek bakımından 
faydalı olacaktır. Bunda endişe edilecek taraf 
yoktur. Meselemizi biraz daha esası derinleştir
mek icabederse bu tarzı tedvin ve taknin ve bu 
tarz düşünme biraz da mazinin mahsulü olarak 
kendisini ortaya koymaktadır. (Soldan, bravo, 
çok doğru sesleri). 

Sola karşı tedbir düşündüğümüz zaman tam 
ortada kalma gayretkeşliği içinde mutlaka sağa 
doğru da bir tedbir almak zaruridir, diye kafala
rımızda öteden beri bence nâbeca yer etmiş 
bir düşünce ortaya atılmaktadır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Şimdi iş değişti. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Gayet sarih olarak konuşmak lâzım-
geliyor arkadaşlar. Bu memlekette içtimai bün
yemizi, millî bünyemizi tehdit etmekte olan sol 
cereyanlara muvazi olacak, ve onunla beraber 
telâkki edilebilecek bir sağ cereyan tehlikesi 
mevcut mudur, değil midir? (Soldan, asla ses
leri) . 

Esasen arkadaşlar, inkılâplarımızı korumak 
için geçen devrenin sonlarında çıkarmış olduğu-
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nuz kanun maksadı f azlasiyle- temine kâfidir. Bu 
bakımdandır ki, memleket bir tehlikeye mâruz 
değildir. Fakat diğer bakımdan tehlike mevcut 
ve müstaceldir (Bravo sesleri alkışlar). 

Burada varlığımızı müdafaa etmek için alaca
ğımız kararla bu husustaki azmimizi bir defa da
ha teyit edelim arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — 141, 142 

nci maddeler münhasıran.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz sı

rası benimdi. 
BAŞKAN — Hatip kürsüye geldikten sonra 

söz istiyorsunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz 

hakkımdan mahrum ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sizi söz hakkınızdan mahrum 

etmiyoruz, sıranız gelince konuşursunuz. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Devamla)'— Ko

münizme karşı alınacak maddeleri ihtiva eden 
maddelerdir. Kökü dışarda olan sol cereyan bu 
madde ile önlenecektir; Benden evvel konuşan bâ
zı arkadaşlar, komünizmin muhtelif maske ve bi
çimlere bürünerek çalıştıklarını tebarüz ettirdi
ler. 

Hakikaten komünizm muhtelif maskelerle ve 
muhtelif sima ile dünyanın her tarafına yayda 
gelmekte olduğunu söylediler. Komşularımızda 
gördüklerimiz, birer misal olarak karşımızdadır. 
İran'da ve diğer Arap memleketlerinde müşahade 
ettiğimiz tahrikat bu kabildendir. Bunların ucu 
bize kadar gelmiştir. Hükümet meseleyi etraflıca 
açıklamadıkça, bu husustaki tedbirler kâfidir, di
ye ikna etmedikçe memleket içindeki bu tehlike
yi (Sağdan gürültüler) önleyici tedbirleri bun
dan ayırmaması iktiza eder. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim.. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — 168. ncü 

madde irticaa mütaallik bir maddedir. Vakıa ir
tica başlı başına bu memleketin bir meselesi ol
maktan çıkmıştır. Ancak inkılâbı hazmetmiyen 
insanlar vardır. 

Bunun da olması tabiîdir. Fakat bu konu ha
riçten tahrik edilmektedir. İslâm Kardeşler Ce
miyeti ve İranda bildiğimiz hâdiseler.. Dış pro
pagandaya alet oluyor burada da öyle birşey var 
mıdır? Yok mudur? Bu meselede tenevvür etme
ni işizci ir. Hükümet, bu işi kâfi derecede açıkla-
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tealidir. BölşeviMerifi-kmilan^y^n kaide şu
dur-ki, muhtelif memleketleri» kendi-bünyelerine 
göre zayıf' noktaladı arayıp bulunur ve bunlar 
komünizmi oraya sokmaya çalışılır. Bunu işi
mizde itiraf etmiyen kims© yoktur-. Binaenaleyh 
163 ncü madde ile bunu birleştirerek^ - diğer mad
delerden bahsetmiyorum - 163 ncü maddenin bu
nunla alâkası olduğu için... 

İBRAHİM KÎRAZOĞEU (Kayseri) — Alâ
kası yok.. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Devamla) —Var 
veya yok... 

İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Var 
yok diye konuşulmaz. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Devamla) — Siz 
öyle telâkki ediniz* sizin fikrinizdir.. (Devam ses
leri). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz rica 
ederim. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, Şarkta birçok memleketlerde Çin'den 
itibaren bütün Şark memleketlerinde Rusların, 
oynatbğr tabiye, takip ettikleri taktik budur. 

Bir şey söyüyeyim size-. Bu benîm malûma-
ttmdır. Fakat bu mMfeatın resmî olduğunu id
dia edemem. Bu memlekette komünist olarak ve 
yahut komünistliğe mütemayil -şekilde propagan
da yapanların adedi 1945, e kadar 150® kişi sayılı
yordu. Tesbit olunmuş miktar bu idi. Ondan 
sonra demokratik sistem kabul olunduktan sonra, 
Demokrat Parti dîye bir millî parti kurulduktan 
sonra, diğer partilerin kurulmasına müsaade edil
dikten sonra komünizm muhtelif eereyanlar ara
sına sokulmuş ve miktarı on beş bine çıkmıştır. 
(Yok öyle şey sesleri). Daha sonra 1950 seçim
lerinden sonra bu miktarı kimse --bilmiyor, irtica 
ile karışmıştır 

BAŞKAN— Osman BSÎükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem1 arkadaşlar', mihrak noka«aıı' komünizmle 
mücadele teşkil eden bir kanun t&sansı içerisinde 
din? ıf ifeaiesFdni yaymakla ilgili olan bir maddenin 
bulunmuş olmasını hükümet bu kürsüde; kendi
leri» için bir kusur telâkki ettiler. Sayın Mende
res 'inrbtt itirafını takdirle karşılar, daima bu 
nevi itiraflarda bulunmasını temenni ederim. 
(Öülü§m*Ur}. 

ArkadaşterY darılmayınız muhalif muhalifle 
kölaj* aııiagryar (Sağdan muvazaa, muvazaa ses-

ı>vm o: t 
I le»). Müsaade buyurun efendim. Sabre#mzdç 

anlatayım. 
BAŞKAN — Siz devasa ediniz, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben, 

Demokrat Partinin muhalefette bulunduğu sıra^ 
lardabu kürsüden aynı kanunla ilgili olarak mvr 
dettiği mütalâaları tetkik ettim. Baktım Men
deres'de arkadaşları da> Kemal özşoban da tıpkı 
Bölükbaşı gibi düşünüyor. Evvelki gün burada 
vatan ve millet duygularını yoketmeye; çalışan 

Yabancının aleti olarak komünizmle^ din fi
kirlerini yayma meselesini aynı mahiyette' ve ser 
viyede görmenin teessürle karşılanacak bir keyfi
yet olduğunu söylediğim zaman, yine teessürle 
arzedeyim ki, buna evvelâ itiraz, eden Sayın 
Menderes'tir. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Bu sözlerinizle politika yapıyoraûnuZi 

BAŞKAN— Müsaade buyurun muhavere 
şekline sokmıyahm, bir an evvel neticeye vara
lım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla). — Arka
daşlar, din işine taallûk eden 163 ncü maddeyi 
komünistlikle alâkalı hükümlerle beraber getir
dim, kusur • ettim diyen Hükümet politika, yapı
yor sayılmaz da; Bölükbaşı'mn. dünkü sözüne, iti
raz eden Menderes'e bir ihtarda bulunmak sus-
mudur? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun^ ri
ca ederim muhavere yapmıyalım ve bir an evvel 
neticeye varalım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, dün aynen şu cümleyi kâğıda bakarak 
okumuştum. «Tamamen vatan ve millet sevgile
rini baltahyan komüjaistlik ile din fikirlerini 
yayma suçunun aynı mahiyette, aynı seviyede 
tutulduğunu teessürle ifade etooıek-; isteriz.» 

I Hükmü hariç geriye kalan cümle, Dea&otaeat Par-
I ti Meclis Gurupu adma 1949 senesi Haziranında 

bu kürsüden sabık iktidara karş$ife<|e: edilmiş
ti. Benim bu sözlerime itiraz eden Menderes'in 
bugün haklı bulduğum bir yola geldiğini f ö l ü 
ğümden dolayı. bir. kere daha mem»un4y«timi 
izhar etmek isterim. 

Arkadaşlar, 163 ncü madde geldiği^zaman 
üzerinde görüşeceğiz. Sayın Menderes, bu kür
süde; komünistlikle mücadele edilirken ortada 
duracak yerde bir de bunun sağ tarafı vardır 
diye bir mübalâğaya gidildiğini ifade; ettiler. 

\ Ben kendilerine soruyorum; bu bir rakam; zuhu-
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lü i§eğildir arkadaşlar. Esaslı bir kanun madde-

#sidî?. Buj B}$küm.etin ^hatası <pesıl olmuştur? 
163 ncü maddeyi mademki bir irtica tehlikesi 
yoktu, mademki komünizmle alâkası yoktu, ne
den dolayı tasarıya almışlardır? Bu hatalarının 
mucip sebeplerini de izah ederlerse kendilerine 
minnettar kalırız. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Son sözlerine cevap vermekle sözlerime 
başlıyayım. Dediler ki; mademki, alâkası olma
dığı halde 163 ncü madde ile birlikte şevkettiler. 
Bu esbabı mucibeyi bana izah ederlerse kendi
leriyle beraber olurum. 

Biraz evvel konuşurken 163 ncü maddeyi. di
ğer maddelerle birlikte niçin getirdiğimizi izah 
etmiş oldum. (Bravo sesleri) Bu.maddenin eski 
zihniyetten kalmış bir alışkanlıkla sevkedilmiş 
olması'"şeklinde telâkki etmekten başka bir şey 
değildi. Unutmamak lâzımgelir ki, tasarıyı sev-
kederken İnkılâpları Koruma Kanunu olarak 
kabul ettiğimiz hükümler tedvin edilmiş değildi. 
Bunu esbabı mucibe olarak arzettim. Bizi politi
ka yapmakla itham etmek istedi. Yalnız; ben 
böyle konuştuğum takdirde palitika yapıyor te
lâkki edersiniz de Hükümet dünkü noktai naza
rından bugün rücu etmiş olduğu halde Hüküme
ti politika yapmakla itham etmezsiniz şeklinde 
küçük bir tariz ve sitemde bulundu Bölükbaşı 
arkadaşımız. 

Muhterem arkadaşlar; daha evvel kendisine 
burada cevap verirken cevabım; mesele şundan 
ibaretti: Dinî hissiyat ve fikirlerin yayılmasına 
mâni olan bir hükmü niçin sol cereyanlara mâni 
olacak hükümlerle beraber şevkettiniz şeklinde
ki sualine cevabım; bu memlekette dinî his ve 
fikirlerin yayılmasına mâni hüküm mevcut de
ğildir. Bunu kimse kastetmemektedir. Benim 
hatırladığım ve yerimden vâki itirazım bu şekil
de olmuştur. Eğer konuşmalarının heyecanı için
de yanlış anlamışlarsa kendilerini bu suretle 
tenvir etmiş olduğuma kaniim. 

imdi arkadaşlar; biz, tefrik edelim dediğimiz 
zaman, muatlaka bunlar müzakere edilmiyecek-
tir, artık ele almmıyacaktır diye bir hükme var
mış olmuyoruz; arkadaşlar bundan müsterih ol
sunlar. 

Kemal özçoban arkadaşımız diyor ki; mem
lekette hırsızlık vardır, kaçakçılık vardır, hay
van hırsızlığı vardır; bu vaziyetler önlenmesi lâ-
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zımgelen bir zaruret halinde görülmüyor mu?. 
Onları niçin terkediyorsünuz? 

Önlârı Cezasız bırakmak veyahut onları bu
gün ><kâfi gelmiyen müeyyidelerle cezasız bırak
mak niyetinde değiliz. rBu sarih olarak anlaşıl
malıdır. Biz hükümleri bir birinden tefrik edece
ğiz. Bunu söylüyoruz. Yüksek Meclisin bu yol
daki temayülü de tezahür etmiş bulunuyor. 
Hükümet olarak buna uymakta ve hatalı tarafı 
tashih etmekte fayda gördük. Hatalarımızı ne
rede-görecek olursak, Osman Bölükbaşı'nm tav
siyesine uyarak değil, kendi prensibimiz oldu
ğu için, derhal tashih etmekten, hattâ hatala
rımızı itiraf etmekten zevk duyduğumuzu ifade 
ederim arkadaşlar. (Soldan alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, yerimde de ifade ettiğim üze
re sayın Menderes'in, Bölükbaşı'nın hatırı için 
hatalı hareketlerden vazgeçmesini tavsiye et
miş değilim. Prensiplere sadakati tavsiye et
tim. İnsan olarak prensiplerden inhiraf eden 
hatalı hareketler yapabileceğinin en güzel de
lilini sayın Menderes samimiyetle bu kürsüden 
ifade etmiş bulunuyorlar. Binaenaleyh bu gibi 
tavsiyeler bilinen hakikatlardan da olsa tekra
rında fayda vardır. (Kısa olsun sesleri). Ar
kadaşlar, hiç uzun değildir. Yalnız, dediler ki, 
yerimden kendisine verdiğim cevabı arkadaşım 
galiba yanlış anlamışlar. Hiı? yanlış anlama
dım arkadaşlar. Aynen burada ifade ettim. 
Biraz evvel de din fikirlerini yayma suçunun 
komünizmle aynı mahiyette, aynı seviyede tut
mak esef edilecek bir hâdisedir, sözünü De
mokrat Parti Grupu adına bu kürsüde iki defa 
Muammer Alakant arkadaşımız teyidetmiştir. 

Hiç şüphesiz bu fikirler serdedilirken sayın 
Menderes ve arkadaşları da Demokrat Parti 
Meclis Grupuna dâhil insanlardı. Ben bti te
nakuzun sebep ve hikmetini öğrenmek istedim. 
Yoksa sayın Menderes'in sözünü yanlış anlıya-
rak bu kürsüye gelmiş değilim. İsterlerse za
bıt buradadır, kendilerine vereyim. 

BAŞKAN — Cezmi Türk, buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar; bu 

mesele parti meselesi yapılmıyacak kadar mühim 
bir meseledir, millî bir meseledir. 

Sayın Menderes'in, tasarının tedvin edilme 
yolundaki hatayı görerek gayet güzel bir sezişle 
ayırıp geri alma hareketini takdir ile tebcil ile 
karşılarım. (Alkışlar, almıyor sesleri), 
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Ayiötea, t e v e ^ ^ besleri). 
Bununla beraber §Q»U «Yetmek isterim ki, 

tasarıdan geri kalan ka«»a,r bkeok telgyk işle^, 
mefcelâ beyaz zefeir ka^ak îlftgın-ı ye MJ$ÇJİr ıhtir 
vâ etmektedir. Bunla», Mtün h«k»kçu aı^adaş-
larm ürerinde tefeıik mesele alarak ^durması lâ-
zımgelen meMelerâir. 480, 482, 486 neı madde
lerde Basın 'Kanunu gibi Hükümeti ciddi su
rette -alâkadar eden meselleler vardır ki Yüksek 
Meclisiniz bunlafisn üzerinde müsterih Mr şekil
de durma zamanını elde edecektir. 

Bizimi geçen gün UZTM u&adıya burada arzet-
•mek istediğimiz meseleler bu idi. Bilhassa mat
buat hürriyeti v$ btm«n yanında ^müstaceliyetle, 
bir millî mesele olarak, çıkantması lâzımgelerr 
ma&ddeler vardır. Başta kom îinlzme taalluk eder. 

Binaenaleyh bunları ayırıp süratle tedvin et
mek doğu ölür. 

îkinei olörak 163 neü maddeyi niçin beraber 
getirdiler rdiyorlar. Politika olarak. Demokrat 
Partinin 163 neü maddeyi beraber getirmesi, 
sağeîları,»dincileri, hepsini karıştırarak, benim 
gibi bir -muhalif müstakile bir politika fırsatı 
vermek gibi, Halk Partisinin yaptığı hatayı bun
lar da yapıyordu. Pafeât bu bir Memleket çoeuğu 
olarak hepimizi üzm'ekte di. Bir gerçektir ki 
memlekette vukua geliftefcte olan ve dineiMk kis
vesi altındaki irtica hâdiseleri, Tanrıya şükür, 
kdmünislik değildir. Memleket çocuğu olarak 
bu hûsıtsta hepimizin müşahedelerimiz vafdır. 
Komünist geçinen bir fğarsönu bir köyde imam 
olarak yakalamışınidır. Bunun halicinde, fanta-
tik olan bu <gibi hâdiseler dfşmda mühim olanlar 
yoktur. Irkçı bulufcup da koiftünist olanlar 
azdır. Onların da sayılarını Allah arttırmasın, 
artacak olursa lüzumlu tedbirleri alırız. 

B<ag^n tedbir almmfesı Itomgelen tehlike-sağ 
yoldan gelende 5değil, doğrudan -doğruya sol alık
ta geleMedir. (Bravo sesleri) bâza-n dinci, %âzan 
tarikatçı 'feâzan ırkçı ^ekütfe bü^ünürse bcû&ü bi
zim MyKfmüz 'sizden ve bizden %vvel s#zei\ Siz 
imamların ne şekilde kö^îeriıriizde Efeaaiöele .gör
düklerini bümiyt5röühüz. ©in hizmetinin görül-

f meşini: Tüırk köylüsü en asri Şekilde İnliyor da 
köy ho<fes^: %>ntra%la tutuyor, ya muayyen ay
lar veyahut seifeler için tütüyor. Bîr hocayı uzun 
<m*â deVrtısttmwy<5r, da/ha iyisini bulunca evvelki-
-hin köhtfrafmı bozuyor, 3%aisini tutiu^ör. Dinin 
bfr Saevi açtifeai servis, «hizmet olduğunu ^>Man 
daha ileri lMr işey ohft&dağim ^köyfeiKİz idrak 
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ediyor. >Baısua raj'fci ttvı^r; bitim-gölgede 
GOO-llöO liasa ücret verili*, bâ î^ f a^^ ı^ î a j ^ l : ^ 
verir, bâzıları verrafe®. Mr, ^İte^i^ köylümü ki 

I bujpı böyle Mrak «tanj^İr, bift^e^kyhV'öalara 
di» yolu jl$, irtioa yohı ile keBaaİB*aaa teftin 
edileceğini düfüömek, feizim köylümüzü taaana-
maktır, haklı mânasiyle çarıklı ferkâarifcarp «lan 
köylüyü tanımamaktır. Bugün tehlike her şey
den evvel komünizmadan gelmektedir. Burada, 
ihtiyacı yoksa da, Adnan Menderes'i müdafaa 
etmek isterim. Kendisine hücum ettiler, dediler-
ki: 

On bir ay evvel Hükümet gerekçesini de be
raber getirdiler.. 
' On bir ay evvel memleketin izhar etmekte ol
duğa hâdiseler başka î(İi. tîer tarafta heykeller 
kırılıyordu. Geceleri hâdiseler çıkıyordu. Tica
nilik almış yürümüştü. Bugün ise vaziyet aynı 
değildir. Hükümetin yerinde aldığı tedbirlerle 
bu nevi hâdiseler önlenmiştir. Şayet ihtiyaç var
sa Adalet ve İçişleri Bakamlarının açıklaması 
lâzımdır. Yani sağdan gelir görünen tehlike bun
dan 11 ay evvel başka türlüydü, bugün başka 
türlüdür; dikkat büyurulürsa.. Onun için sen 11 
ay evvel bu tasarıyı verenlerin içindeydin de 
şimdi neden dönüyorsun diye politika manevra
ları yapmak doğru değildir. Her ne kadar Halk 
Partisi ile Demokrat Parti arasında ^bundan bir 
müddet evvel esmeye başlıyan muhabbet hava
sına aykırı konuşuyorsam da... (Sağdan Allah 
Allah sefelefî) gülüşmeler) Beni tiıâzttr görünüz. 

Arkadaşlar, Üalk Partisi hata etmiştir, fîalk 
Partisi karma yaparak; ırkçılık, diîtcilîk diyerek 
kömünizma ile karma yaparak hem Öin'en, hem 
de millî mefkure bakımından hata etmiştir, hem 
de mîlleti tanımamak halamından hata etmiştir. 
(Soldan bravo sesleri) Komünizmle İrkçılık ara-
srtıda, komitnizmlie dincilik arasırida, komünizm
le hattâ tarikatçılık 'arasında dağlar kadar fark 
vaizdir, uçurum vardır. Tehlike bakHttmtfan da 
öyledir. Bu ttteniteket eiı zayıf zanîanında 
31 Martı boğmuştur, faillerini sehpalarda saîlan-
dırmiştır. ÎBu memleket en Myîf ^aîft'âriırida Şeyh 
Sait îisyönıhı bas-tirhtfştor. Fakat Allah gösterme
sin, -aynı -kıratta ve a^iıı vüsatte, bir İsyan 
komünizm cepheşijtı'den gelişe "onu b&st&mak 
müşkül olur. (Soldan bravo sesleri) Ohün için 
tasrih telâkkisi olarak, yeni zaman tehlikesi olarak, 
teknik tehlike olarak, fiilî tehlike «lairak 1%'omu-
ntam <töbHfeesi daha iferidedir. Btfnti yüksek iv\-
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^ür«)^a vasıtasijele* Tttrk effcâ^ı u«auffiiy©sme ar-
m m e k ister|tt. ! ' '-" " "' 
L Yine Adnan JMCen/ieres'tert rica, ederim* ben 
onun, pa t ikas ına muhalifim ve sırası gelince 
maddesiyle objektif bir şekilde arzedeceğim, bu 
kanunun .geri kalan kısmını kendi arzusu ile bu 
Meclisten alsın, bize geri kalan maddelerin f aşişl 
esaslarını tercüme ve tedvin ederek buraya ge
tirip mjlM banım olarak çıkartmakta ısww* etme
sin. 

Arkadaşlar son/söz olarak söylüyorum; bu me
selede küçük büyük politikacılık yapmayalım, 
millî bîr meseledir. Bu ma,d4elçri bir an evvel ik
mal ve takviye ederek çıkaralım. 

SÖzteri&a» bundan ibarettir. (Bravo sesleri). 
BAŞKAN' — Fehmi Çöbanoğhı. 
FRHMt ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar, kanun maddeleriyle 163 ncü maddenin 
birbirinden ayrılması için komisyon sözcüsü es
babı mucibe yoktur, dedi. Esbabı mucibe vardır. 
Onu şu suretle söyliyeceğim : 

S0 senedm beri cereyan eden ahval bizi o 
ayırma vaziyetine sokmuştur. Bunu bir darbı me-
sel4e size arzetmek isterim Türk darbı meselleri 
âyet gibidir, kaziyei muhkeme halindedir. Çorba
dan ağzı yanan yoğurdu üülerde içer. (Alkışlar). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; Osman Bölükbaşı arkadaşı
mız; bizlerin bu kürsüde vaktiyle konuşmala
rımızın başka türlü olduğunu ima tarikiyle 
söylemek istediler zannmdayım. 

Biz muhalefette iken bu kürsüde olsun, ko-
Hiisyonlauda. okum o zamanın iktidarının lâyik-
liği yanlış anladığı noktası üzerinde ısrarla 
durduğumuz gibi, din düşmanlığı mânasına 
alınamaz, yani lâiklik dinsizlik demek değildir, 
diye sözler sarf etmiştir. Seçen sene de bunları 
gene haamrunuzda tekrarladık. 

Bendeniz Demokrat Partinin müntesibi şi
fa tiyle- yaltez şunu arzedeyim ki, partimizin 
pre*gra-mı> yedinde duruyor, değişmemiştir. Ben 
de e günden beri aynı şeyleri söyledim. Huzu
runuzda da geçen yıl aynen söyledim. Bugün 
fikrimi değiştirmiş değilim. Bir noktaya da te
mas-edeeeğim, 141 ve 142 nei. maddeler reji
me ta-a#âk edter-, 163 ncü madde de rejim aley
hine-taallûk' eden suçlardandır. 'Yani rejim 
değişikliği ya-pmak, hilâfeti ikame etmek için 
cemiyet, kurmak gibi hususlara taallûk ettiği 
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İçin bendeniz fikrimi, ayamamas ı lehinde- iz
har etmiştim. Tasarmm-asıl sahibi olan hükü
met, hatasını anlayıp rü-eu ettikten, yani hü-
kûmefih fıîîi ile sözleri arasında bir tezat hu
sule geldikten sonra bendeniz de Yüksek Heye
tin • temayüllerine uyarak reylerinizi hürmetle 
karşılarım arkadaşlar. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar, 8 nei Büyük 
Millet Meclisi devresinin bir- zamanında komü
nizm propagandası ve faaliyetleri Türk Ceza 
Kanuniyle menedilmiş bulunduğu halde mem
leketin birçok köşelerinde komünizm faaliyet
leri görülmeye başlamış ve bir taraftan Nazilli 
Bez Fabrikasını bomba ile atmak yoluna ka
dar yarılırken,' öbür taraftan İstanbul'dan' ha^ 
reket eden bir trenin Sivas'ta durduğu za
manlarda trenden inen birçok kimselerin açık
ça komünizm faaliyetleri yapmak gibi işi ileri
ye götürmüşlerdir, ve etrafta bâzı teeavüzkâr 
hareketlerde bulunmuşlardır. Tezahür eden bü
tün bu hareketler karşısında Halk Partisi ikti
darı 141 nei madde ile komünizm faaliyetleriyle 
mücadele eden kanun tasarısı teklifinde bulu
nurken bir taraftan da sanki onlara bir taviz 
vermek gibi komünizmle mücadele eden taraf
ların faaliyetleri hakkındaki hükümleri teşdit 
etmek teklifinde bulunmuşlardır. Bu teklif 
memleket efkârı umumiyesinde, matbuatta biz
zat Demokrat Par t i Grupu içinde derin akisler 
yapmış ve Demokrat Parti Gurapu komünizm 
hareketlerini cezalandıran teklifleri yapılırken, 
onunla mücadele eden diğer bir sınıfın, aşırı dahi 
olsa, bâzı faaliyetlerinin cezai müeyyidelerimin 
art ı r ı lmasını bahis mevzuu edilmesini asla: ye
rinde bulmamış ve bugünkü Sayanı Başbakanın ve 
birçok bakanlarımızın ve bugün çjkaeak bu kanu
nu vetOi etmek hakkına- mâlik, olan- Sayın Cumhur
başkanımızın bulunduğu bir toplantı da 163 ncü 
madd&nin teşdit edilmesinin aleyhinde elimizde 
bulunan bütün imkânlarla mücadele etmek kararı 
verilmişti. Ben4eniz de- bu 163 ncü madde hak
kında konuşmaya memur edilmiştim. Hakikaten 
ilk, tasarı geldiği zaman bizim vaktiyle bu kadar 
şiddetle mücadele yapmış olduğumuz bu teklifin 
bu tasarıda yer almış bulunması, bütün memle
ket tarafından kabul ve tasvip edilen ve 14 Ma
yıs seçimleriyle bir defa daha teyit edilen Demok
rat Partinin kendi umdelerini kendi prensipleri
ni nehy ve inkâr etmek mahiyetinde görülmüştür, 
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Bu tasarıyı konuşurken bunun karşısında sâkit I 
kalmamaklığımız elbet benim için bir. vazife idi. 
Tasarının tümü hakkında değil, 163 ncü madde 
konuşulurken bu ciheti tebarüz ettirmeyi muva
fık bulduğum için bu hususta söz almamıştım. 

Bugün Sayın Başbakan belki ogün tasarının 
bu noktasında; kendisinin içînd e bulunduğu mem-
leketşümul ve cihanşümul büyük mücadeleler ı 
içerisinde, tasarının bu noktasına gözü ilişmemiş 
olarak telâkki edilebilir bir izahla bugün kendi
leri bizi bu şekilde burada bir mücadelede bulun
maktan korumuş ölüyor. Bu, açıkça, samimi
yetle; Meclisin temayülünü nazarı dikkate alarak 
dünkü prensiplerimizi göz önünde bulundurarak 
bu tasarıda komünizmin mücadelesini tekasüf et
tirmekle daha vazıh olacağımızı belirttiler ve bu 
husustaki hükümlerin ayrılmasını kabul ettiler ve 
bunun bir hata olduğunu itiraf etmekle bir bü
yüklük gösterdiler. Büyük Meclisin bu husustaki 
temayülünü göz önüne alarak bu şekilde bir iti
rafta bulunmak bir Başbakan için hakikaten bir 
büyüklüktür ve bizim bu şekildeki büyüklüklere 
daima ihtiyacımız vardır. (Soldan, alkışlar). 

Şimdi, arkadaşlar bu cihet bu şekilde tebellür 
ettikten ve Meclisin büyük ekseriyetinin tema
yülü anlaşıldıktan, tasarının tümü hakkında da 
Meclisin mutabakatı sepkat etmiş bulunduktan 
sonra bendenizce yapacağımız iş, tasarının müza
keresine geçmek ve 163 ncü madde geldiği zaman 
bu maddeyi reddederek diğer maddelerin müzake
resine devam etmektir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bravo, 
bravo... 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bina
enaleyh ayırma maksadiyle bu tasarının müza
keresinin devamından bu celsede vazgeçilerek 
Adalet Komisyonuna havalesi gibi yollara gidil
mesi yersizdir, lüzum da yoktur. (Sağdan bravo 
sesleri). 

Müzakereye devam edelim ve beğenmediğimiz 
maddeler geldiği zaman onları ilga suretiyle bu 
tasandan çıkarırız. Bu, Büyük Millet Meclisi 
Umumi Pleyetinin elindedir. 

BAŞKAN — Başka söz yoktur. Önergeyi 
oyunuza arzediyorum. 

141 ve 142 nci maddelerin görüşülmesini, di
ğerlerinin tefrikini tazammun eden demin oku
nan önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Soldan sürekli alkışlar). | 

mı 6.: i 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

BÎRtNCÎ MADDE — Türk Ceza Kanununun 
87, 141, 142, 163, 192, 265, 311, 312, 403, 404, 
406, 421, 480, 482, 486, 491, 492, 493, 513, 567 
ve 568 nci maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Bu. madde hakkında değiştirge 
vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini teklif ederiz : 

Birinci madde — Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Ali Rıza Kılıçkale î. Kirazoğlu 
Niğde Milletvekili Urfa Milletvekili 

Ferit Ecer • Necdet Açanal 

BAŞKAN — Efendim, "takrir, deminki ka
rarınız veçhile birinci maddenin yalnız 141 ve 
142 nci maddelerin tadiline inhisar ettirilmesi 
hakkındadır. 

Şimdi 141 nci maddeyi okuyacağız. 
Mehmet Daim Süalp (Siird) — Efendim, 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim, fıkra fıkra oya arzetmenizi teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN —. Maddeyi okuyalım, ondan 
sonra 

Madde 141. — 1. Bir sosyal sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis et
meye veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile kıs
men veya tamamen ortadan kaldırmaya veya 
memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal ni
zamları cebren yoketmeye matuf cemiyetleri her 
ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya 
tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden 
yahut bu hususlarda yol gösteren kimse sekiz 
yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

2. Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını top-
yekûn yoketmek gayesini güden cemiyetleri her 
ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya 
tevessül, teşkil-tanzim veya sevk ve idare eden 
yahut bu hususlarda yol gösteren kimse aynı ce
za ile cezalandırılır. 
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3. & Amacı '.Cumhuriyetçiliğe aykırı olan ve

ya demokrasi^ p^nsiı^leriy^-kykırî1 olarak Dev
letin tek bir fert. yahut bir zümre tarafından 
idare edilmesini hedef tutan cemiyetleri kur
maya tevessül, te,şkil tanzim veya sevk ve idare 
eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse 
birinci fıkrada yazılı ceza ile cezalandırılır. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk 
mülâhazasiyle kısmen veya tamamen kaldırmayı 
hedef tutan veya millî duyguları yok etmeye 
veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri 
kurmaya tevessül, teşkil, tanzim veya sevkü 
idare eden yahut bu hususlarda yol gösteren 
kimse bir yıldan 3 yıla kadar ağır hapis ceza-
siyle cezalandırılır. 

5. 1, 2, ve 3 ncü fıkralarda yazılı cemiyet
lere girenlere 5 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis 
cezası verilir. 4 ncü fıkrada yazılı hallerde 6 ay
dan 2 yıla kadar hapjs cezası verilir. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet 
daireleri, belediyeler veya sermayesi kısmen ve
ya tamamen Devlete ait olan İktisadi Teşekkül
ler, sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek 
tahsil müesseseleri içinde veya bunların memur, 
müstahdem ve mensupları arasmda işliyenler 
hakkında verilecek ceza üçte bir nispetinde ar
tırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçlar: işliyenlerden 
biri suçu ve diğer faillerini tahkikatın her safha
sında yetkili makamlara bildirdiği takdirde bu 
kimseye verilecek ceza hal ve şartlara ve hâdi
senin hususiyetlerine göre kısmen veya tama
men kaldırılabilir. 

8. Bu maddede yazılı suçlardan dolayı mü-
kerrir olanlar hakkında hükmedilecek ceza bir 
misli artırılır. 

9. Bu maddedeki cemiyet tâbirinden mak
sat, 2 veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri 
halidir. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün 108 nci 
maddesinde, (Görüşülen bir madde mütaaddit fık
raları ihtiva eder ve teklif de yapılırsa o mad
denin fıkra fıkra müzakeresi yapılır) diye âmir 
hüküm mevcuttur. Arkadaşımızın da teklifi 
vardır. Bu itibârla 141 nci maddenin birinci fık
rası hakkında söz istiyen var mı? 

Söz alan arkadaşlar şunlardır; Ahmet Gür-
• kan, Ahmet Kemal Varınca, Kâmil Boran. Ko
misyon adina da Vaeid Asena arkadaşımız söz 
istemişlerdir. 
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ADALET KOMİSYONU ADİNA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Biz de maddenin fıkra 
fıkra müzakere edilmesini teklif edecektik, me
sele kfalriiadı. 

B İ Ş K A N — Ahmet Gurkan. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar
kadaşlarım; komünizmanın memleketimizde ika 
etmek istediği tahribatın mahiyetini hepimiz, 
muhalif muvafık biliyoruz. Bunların bütün ga
ye ve maksatları millî varlığımızı ortadan kal
dırmak, memleketimizi ırk mülâhazalariyle ayır
maya çalışmak ve ondan sora kızıl emperyaliz-
manm midesine indirmektir. Bundan daha bü
yük suç tasavvur edilebilir mi? -••/• 

Şu halde hukuk prensiplerine göre cezaya 
suçun mahiyetine göre varılmak lâzımdır. Bura
da huzurunuza getirilmiş olan bu kanunun ceza 
bakımından noksan olduğuna kanaatim vardır. 
Daha evvel arkadaşlar izah buyurdular. Hapis
haneye giren komünistler her zaman lıapishane-
den çıkmak ümidini beslerler. Ya af veyahut, 
kendi fikirlerine göre, günün birinde, Allah gös
termesin ideoiloj ileri memlekette hâkim olacağı 
ve bir kahraman gibi hapishaneden çıkacakları 
kanaatindedirler. Sonra arkadaşlar, bugüne 
kadar hapishanelere girip senelerce yatmış ko
münistleri biliyoruz. Bunlar içerisinde ıslahı 
nefsetmiş hiçbirini hiçbir kimse görmüş değildir. 
Hapishaneden çıktıktan sonra ıslahmefsetmiş 
olmak şöyle dursun, cemiyetimizin varlığına karşı 
daha haşin, daha intikamkâr hisler besle
mektedirler. Şu halde bunlara verilecek ceza 
idam olmalıdır. Ama bâzı hukukçu arkadaşlar 
diyorlar ki, idam cezası kabili tamir olmıyan bir 
cezadır. Ama ne olur? İftiraya mâruz kalır. Bir 
adam iki şahitle ölüme kadar gider. Peki ama 
diğer idam hükümlerini ihtiva eden müeyyide
ler vardır. Bunlar için iftira mevzuu mutasavver 
değil midir? Müsaadenizle idam hükmünü ihti
va eden Türk Ceza Kanununun 125 nci madde
sini okuyayım: 

«Devlet topraklarının tamamını veya bir kıs
mını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koy
mak veya devletin istiklâlini tenkisa veya birli
ğini bozmaya veya devletin hâkimiyeti altında 
bulunan toprakların bir kısmını devlet idare
sinden ayırmaya matuf bir fiil işliyen kimse 
ölüm cezası ile cezalandırılır» 

Sevgili arkadaşlar komünizmanın işlediği suç 



bundan başka, bir şey değinir . J&u ka^an. bizim 
için bir mü<iaiaayı neiHsı kanunu olacaktır. 

Arkadaşlar, kom&nizma b | r elinde .©mk-,-,,pir
elinde çekiçle millî varlığımıza, bünyemiz©,, te
cavüz ederlerken, bımtara. hapishanelerde ekmek 
veremeyiz, Türk Milletinin ekmeğini bunlara 
veremeyiz, çünkü o ekmek onlara haramdır. 
İdam cezasını ihtiva edecek şekilde kanunun 
ayarlanmasını teklif ediyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Bu, birinci fıkra hakklda 
mıdır? 

AHMST GÜBKAN (Deva-mla) ~ Evet, bi
rinci £tto* h&kkıaıia. 

BAŞKAN —•.-"Ahmet Kemal Varınca. 
AÜMET KEMAL VARINCA (Güm&şaney 

— Şimdi arkadaşlar, hatırıma geldi, söyliye-
yim: Bil* Çin âlimi der ki, dünyada kanunlara 
konulan kelimeler ve mefhumlar eğer yerli ye
rine konulmuş ise o memlekette şüriş, fitne ve 
fücur yoktur. Bir memleketin kanunlarında 
kelimeler tamamen müspet olarak ve «tamamen 
yerli yerine konursa o memlekette sükûn, asa
yiş ve huzur mevcuttur.» , 
Bu bir Çin âliminin, bir Çin vâzıı kanununum 
iki, üç bin sene evvel söylediği bir lâftır. Şim
di bendeniz bu birinci fıkrayı okuduğum vakit 
hakikaten kelimeler ve cümleler komünkti ta
rif eder gibi oluyor. Yani bugün bütün1 dün
yada, hattâ Patagonya'da dahi komünist ne 
demektir diye sokarsanız ona dünyaca verilen 
mânayı ifadeye çalışıyor. Fakat komünist ke
limesini kullanarak, komünistliği beynelmilel 
kanunlara ıgirmiş olan bir mâna ve mefhumda 
buraya sokmalıyız. Birinci fıkra, birçok cüm
lelerden sonra «kimse» diyor. Ben diyorum ki, 
(o kimse komünisttir, cezası budur) diyelim. 
Çünkü burada tarif edilen kimse komünisttir. 
Çünkü komünist 30 seneden beri teşahhus et
miştir, yani mütearife kabilinden bir şey ol
muştur. Bendenizin teklifim böyle olacaktır. 

Ceza bahsine gelince; ben bunun liderlerine 
ölüm cezasının verilmesine taraftarım. Çünkü 
komünist bugün teşkilât işidir ve ihtilâlci bir 
teşkilâttır. Her türlü kuvvete müracaat eden, 
memleketi: yıkmak istiyen bir teşkilâttır. Bn-
nu. idare eden liderler vardır. Bunlar da her 
memlekette aşağı yukarı teşahhus etmiştir. Me
selâ Fransa'daki Torez gibi, bizdeki" Nâzım 
Hikmet gibi, ölmemiş, olsaydı Mustafa Suphi 
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gibi îşte bu gibiler, idam edşUmeMk- îj|&Wl 
bunların yalnız başlarına yani*liderle^ine,4\as-
retmeye taraftarım. 0B& cihetlöri artık Adalet 
Komisyonu mu yapacak, yoksa burada, mı ya
pılacak nasıl olsa olur. 

Hülâsa, benim burada istediğim iki şey 
vardır. Bunlardan birisi, komünistliğin bu ka
nunun birinci fıkrası içine girmesidir. Bunda 
hiçbir mahzur yoktur. Komünist Moskovistir. 
Rusya emperyalizminin müdafiidir. Yani baş
ka memleketlerin Moskova '-ya- tâbi olmasını is-
tiyendir. Artık bunu dünyada bilmiyen kal
mamıştır. Bunların liderlerini • idam ikinci di-
leğimdir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — •• 
Efendim; 141 nci maddenin birimci fıkrası ko
münizmi istihdaf eden, komünizmi meneden bir 
maddedir. Ve memleketteki iktisadi, içtimaî ni
zamları kaldırmak istiyen, mevcut ve muhtemel 
tehlikeleri önler. Cebre dayanan bütün tahak
kümler bu maddeye giriyor. Binaenaleyh fıkra
daki memleket içinde kaydının maddenin başı
na alınması lâzımdır. Çünkü komünizm bir teh
like suçudur. Bir tehlike ihdas ettiği için suç 
vasfını veriyoruz. Siyasi olan bu suç faillerin
den, mensuplarından birisi memlekete temiz gel
diği zaman ancak takip edebiliyoruz. Binaenaleyh . 
yıkıcı olan cemiyette tehlike mevcuttur. Memleket 
içinde, kaydının maddenin hepsine şâmil olması 
lâzımdır. Aksi takdirde ceza hukukuna ve ilmine 
aykırı düşer. İtalyan Ceza Hukuku âlimi ve Sa
rihi de «Memleket içinde» mefhumu üzerinde 
duruyor ve maddenin bu şekilde tedvinine yar
dım ediyor-. Fıkrada bir de «tevessül» tâbiri var
dır. Ceca hukukunda tevessül tâbirine hiç rast
lamadım. Tevessül, hukuki bir ıstılah, değildir. 
Esasen Hükümet tasarısında da teşebbüstür. 
Adalet Komisyonu teşebbüs yerine (tevessül) 
ikame etti. Tehlike suçu, teşebbüs veya Adalet 
Komisyonunun kabul ettiği tevessül mevzuuba-
his olamaz. Bunu misalle arzedeyim. Biri gel 
seninle bir parti kuralım dese, muhatabı da ka
bul etmese dahi ceza görecektir. Adalet Korniş^ 
yonunun kabul ettiği tevessül, ile tam ©ürüm bir 
tutulmuştur. Bunu bu haliyle kabul edersek ©eea 
nazariyelerini inkâr etmiş olaeağuz*. 

Şu halde tevessülün kaldırılmasını, busun 
yerine (kuran) tâbirinin konmasını ve memle
ket içinde tâbirinin maddenin başına alınmasını 
rica ediyorum. 

- m~ 
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'SAFKAN-~ mm faşfem! 

" % î $ ^ ' ¥ i Ş î t î ^ ( K a s i ^ o n u ) — Aziz arka: 

ââ'şlai'im; btı itıa^denin şimdiye kadar olan tatbi-
İCâtıntia, eski metne göre, birçok mahkemelerde 
tereddütler hâsıl olmuştur. Bu tereddütleri izale 
etmek için ben burada Adalet Komisyonu söz
cüsünden bir, iki şey sormak istiyorum. 

Birincisi; bu birinci maddede mevzu suç un-
surlariyle 125 ve 146 ncı maddedeki suç unsur
ları arasında ihtilât vardır. Binaenaleyh bir 
fiil ve hareket her iki maddeye de temas ettiği 
takdirde Türk Ceza Kanununun 78 nci maddesi 
hükriıünün mahfuz bulunup bulunmadığının 
açıklanmasını rica edeceğim ki, ilerde mahkeme
lerde bir tereddüt hâsıl olmasın. Eğer bu fiilü ha
reket Î25 ve 146 ncı maddedeki anasırı da ihti
va ediyorsa o maddelerdeki hükmün tatbiki, 
idam cezasının verilmesi icabeder. 

İkinci olarak; bu maddedeki (Matuf) kelime
sine işaret edeceğim. Bir insana, bir şeye atfedi
lecek şey ancak bir fiil ve hareketti11 İsim atfe^ 
dilemez. Binaenaleyh cemiyete atıf tâbirinde bir 
hata görüyorum. Cemiyet atfedilemez. Cemiyete 
atfedilecek fiil ve hareketler olmak icabeder. Bu 
fıkranın daha ziyade açıklanması lâzımdır. 

Yine bu maddede «tevessül» kelimesi vardır. 
Bu kelime Ceza Hukukumuza yabancı bir keli
medir; Hükümetin metni daha doğrudur ve ye
rindedir. Yani bu suçlarda teşebbüs müessesesin
den ifadeyi bu -metni kaldırmaktadır. Onun için 
-Hükümetin metni daha hukuki ve daha yerinde
dir. 

Bu maddenin iki noktadan tadilini ve 
komisyon sözcüsünün rica ettiğim izahatı ver
mesini istiyeceğim. Zabta geçen bu sözlerimin na
zarı dikkate alınmasını rica ediyorum, ilerde 
mahkemelerimizi tereddüde sevkedecek bu husus
ların da aydınlatılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — -Sinan Tekelioğlu. 
£ÎNA-N TEEMlAOĞhV '(Seyhan) — Saym 

arkadaşlar, evvelâ Adnan Menderes'e Halk Parti
si HKttlünden ayrılarak yeni rejime girdiğinden 
dolayı teşekkür «derim. (Soldan, gülüşmeler). 
Biz Tyu maddeler için kendileri de dâhil olduğu 
halde senelerce mücadele ettik, fakat bu üç mad
de beraber 'geçmişti. 'Şimdi ayrıldı, (relelim fık
raya. 

Arkadaşlar, dünyanın ên büyük tehlikesini 
'teşkil ^ e n ıfef«3aütıİ8tlik büstün dünyayı sarmış 
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ve bilhassa Ttiririye 'yi bir alev çemberi içiöe al-
mîştir; Türkiye bu teonnîınfet çemberi içerisimde 
kendi'varlığına dayanarak: ona .karşı koymak 
mecburiyetindedir. Türkiye Amerikalıların ya
pacağı yardım ve o yardıma dayanarak Türk mil
letinin hasmı biamanı komünistliği olduğu yerde 
tutmuş bugüne kadar onu "boğmuş ve bundan 
sonra da tutacak ve boğaseaktır. Şimdi yeni ka
nuna göre komünistliği tarif etmiş ©luyoruz. Fa
kat komünistliğe verilecek ceza sekiz seneden 15 
seneye kadar yükseltiliyor. Arkadaşlar, 8 saıe veya 
hut 15 sene mahpushanede kalan bir mefikûrenin 
sahibi ©lan komünist o hapisaraede mevcut insanları 

her gün bir parça daha zehirleyerek er geç komünist 
yapacaktır. Bu suretle aşağı yukarı hapishaneyi 
bir komünist mektebi haline koymuş olacağız. Ha-
pisaneye girecek diğer cahil insanlar komünistlik 
ne demek olduğunu bilmezken orada bunlar ta
rafından öğretilip yetiştirilecek, bunlar 'Çîkmca 
memleketin her köşesine yayılıp muzir fikirleri 
yaymaya girişeceklerdir. Bu suretle komünistleri 
hapishanelere koyup onları bir de »kahraman hali
ne getirmek doğru olmaz. Bunları assak memle
ketimizdeki ip kâfi gelmez. Şu halde bunları ne 
yapalım?. Onlara Rusya kapıları açıktır. Orası 
onlar için cennettir, pek çok severler. Binaen
aleyh o cennetin nimetlerinden mutena'im obua
ları lâzımdır. Memleketimizde ise bu rejime hiç ' 
revaç yok. Bir defa dinimiz, saniyen insanlığımız 
ve Türklüğümüz komünist olmamıza mânidir. 

İşte Kâzım Hikmeti,, senelerce hapishanede 
bıraktık. Bir çokları, Nâzım Hikmet komünist 
değildir, beyhude yere onu hapishanede yatırdı
lar, mahkûm ettiler dediler. Hattâ kendisini 
mahkûm ^ e n askerî mahkemeyi tahtie ettiler. 
Nâzım Hikmetin Stalin kadar komünist oldu
ğu şimdi meydana çıkmış oluyor. Onun için ben 
'diyor&m'ki; bu 8 ye 15 senelik hapis yerine bu a-
damları Basya 'ya gönderelim desek, bunlar da 
Ruslar kadar saltanat ve'debdebe içinde yaşasalar 
daha iyi olmaz mı? Hem onlar arzu ettikleri 
cennete kavuşurlar, hem de biz onlardan kurtul
muş oluruz. Onun için 8 ve .'15 sene hapis ceza
sını muvafık bulmuyorum. Çünkü hapishaneye 
gidecek olan bu adamlar her şeye tevessül ede
rek (memlekette komünistliği neşretmek için va
sıta ve yer bulacaklardır ve serbest kalacak olan 
aileleri de onlara faydalı olmaya çalışacaklar
dır. 

•Bunun en doşğrusu onları Ifc&sya 'ya göîader-
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mek olacaktır. Rey ve karar sizlerindir. Bende
nizin teklifi bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
MAHMUT GÜÇBILMEZ (Bolu) — Aziz 

arkadaşlarım, 141 inci maddenin birinci fıkra
sında muhtelif arkadaşlarımızın noksan görerek 
burada tashih için yaptıkları işaretlerin bâzıla
rına bendeniz şahsan taraftarım. Onların temas 
etmediği bir başka noktaya temas etmek maksa-
diyle huzurunuza geldim. 

Arkadaşlar, eski metin ile yeni metni karşı
laştırdığımız zaman görürüz ki, eski metinde 
cebir unsuru yoktur. Yeni metinde cebir unsuru 
vardır. Cebir unsurunun yeni metne alınmış ol
ması suçun tekevvünü bakımından suçlunun le
hinde neticeler doğurur ve o takdirde suçluyu 
mahkûm etmek hâkim için çok daha güçleşir. 

Binaenaleyh, cebirli bir metin kabul etmek 
demek, şahsi görüşüm olarak a">.cdiy*rum. 
Komünistlikle mücadeleyi güçleştirmek de
mek olur. Bu itibarla bu metindeki cebir 
kelimelerinin kaldırılması ve eski metne 
benzer hale getirilmesi komünistlerle mücadele
yi daha çok kolaylaştıracak ve, yeni metinde es
ki metnin eksikleri ikmal edilmiş olduğu için, 
hakiki mücadeleye mazhariyet hâsıl olacaktır. 
Bu noktaya yüksek meclisinizin dikkatini bilhas
sa celbetmek istiyorum. Eifat Alabay arkadaşı
mızla bir de takrir takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; bendeniz de 141 nci madde münasebe
tiyle bir kaç noktaya temas etmek istiyorum. 

Mahmut Güçbilmez arkadaşımızın noktai na
zarının hilâfına olarak bendeniz cebir unsuru
nun maddede kalması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Çünkü cebir unsuru mevcut olmadığı tak
dirde, meselâ sosyalist bir partinin, yani sadece 
istihsal vasıtalarında iştiraki tazammun eden 
hakiki bir sosyalist partinin teşekkülüne imkân 
verilmiyecektir, demektir. Hakiki bir sosyalist 
partinin, mevcut olan beynelmilel literatüre gö
re, programında cebirle bir sosyal sınıfın orta
dan kaldırılması mevcut değildir. Onda ancak 
tekâmül nazariyesi mevcuttur, ve o nazariyeye 
göre kapitalizm kendiliğinden ortadan kalkacak
tır. Zaten demokrasinin icabı da içtimai sınıfla
rın tabiî seyrini takibederek gelişmelerini temin 
etmektir. Böyle bir gelişme hürriyet içerisinde 
tahakkuk edebilecek olursa kanaatimce sosyalist 
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partiyi menetmeye lüzum yoktur. Bu itibarla 
cebir unsurunu kanunun metninde muhafaza > et
mek lâzımgelir. Bu arada yalnız şunu da belir
teyim ki; cebir unsuru, kanunun gerekçesinde, 
yani Hükümet tasarısı gerekçesinde izah edildiği 
gibi maddi veya mânevi olabileceği gibi zımni 
veya sarih de olabilir. Bir partinin programında 
izhar edilmemiş olduğu halde bu pragramm ta
hakkuku için cebir unsurunun mevcudiyetine 
lüzum ve zaruret varsa ortada bir komünist parti 
var demektir. Çünki komünist partinin progra
mında cebir unsuru sarahaten ifade edilmemiş 
olsa bile, sosyalizmin tekâmül nazariyesinin ak
sine komünizmde cebirle gayeye varılmaktadır. 
Bu itibarladır ki, cebir unsuru kanun metnine 
girmese, bunu esbabı mucibede izah etmek sure
tiyle programında ifade edilmemiş olsa Bile ko-
münizan bir teşekkülün ruhunda cebrin mevcut 
olduğunu kabul etmek yerinde olur. Bu itibarla 
cebir unsurunun metne girmesi komünizmin ta
kibi için bir engel teşkil etmez. Yalnız bendeniz 
cebir unsurunun 141 nci maddenin birinci fık
rasının ikinci ve üçüncü kısımlarında ifade edil
mesini kâfi bulmıyarak, cebir unsurunun birinci 
fıkranın birinci kısmına da teşmil edilmesi ge
rektiği kanaatindeyim. 

Müsaadenizle maddeyi okuyayım. 
«Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üze

rinde tahakküm tesis etmesi» Burada (Tahak
küm) kelimesinden sonra cebir unsurunun gel
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Cebir unsuru 
konmadığı takdirde tahakküm onun yani ko
münist bir teşekkülün programının .tahakku
kundan sonra da tatbik edilebilir. Çünkü ko
münist bir teşekkülün programında cebir »>sas 
olduğuna göre, o cebir haddizatında vaktiyle 
yapılmamış.olsa bile, kendi programı tahakkuk 
ettikten sonra, diğer sınıfların meydana gel
memesini temin için cebir kullanılacaktır. Çün
kü diğer sınıfların kendi tabiî seyirlerini takip 
ederek gelişmelerine meydan vermiyecektir. 
Bu itibarla tahakküm kelimesinden sonra «ce
bir» kelimesinin buraya ilâvesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Aksi takdirde cebir unsuru aşa
ğıdaki fıkralarda mevcut olduğa ve burada 
mevcut bulunmadığından dolayı hâkimlerin 
tereddüde düşmeleri imkân ve ihtimali mevcut
tur. Böyle bir tereddüde yer bırakılmaması 
için «bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde tahakkümünü..» cümlesinden sonra cebir 
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kelimesinin ilâve edilmesi lâzımdır. Bu husus
ta ayrıca bir de önerge vereceğim. 

Diğer bir arkadaşımız, hükümet tasarısın
da «cemiyet kurmaya teşebbüs» dendiği halde 
komisyon teklifinde bu teşebbüs kelimesi «te
vessül» olarak değiştirilmiş, binaenaleyh bu 
doğru değildir, hükümet tasarısında olduğu şe
kilde bunun «teşebbüs» kelimesiyle değiştiril
mesi icabettiğini ifade ettiler. Bu da doğru 
değildir. «Tevessül» kelimesi, «teşebbüs» keli
mesini ihata ettiği gibi, «teşebbüs» le ifade 
edilemiyecek, - bu teknik bir tâbirdir, - teşeb
büs tâbirinin isçine giremiyecek olan hareket
leri dahi tecziye etmek imkânını verdiği için, 
«tevessül» kelimesi daha doğru ve yerindedir. 
Bu «tevessül» kelimesinin burada kalması lâ
zımdır. 

Bundan başka, İlendeniz 141 nci maddede 
diğer bir noktaya daha temas edeceğim : 

Bu da «cemiyet» kelimesi, «birleşme» keli
mesidir. «Birleşme» kelimesi teknik bir tâbir 
olmadığından dolayı Adalet Komisyonunda 
«cemiyet» kelimesi «birleşme» kelimesinin yeri
ne ikame edilmiştir. Belki doğrudur. Yalnız 
bu «cemiyet» kelimesinde temas etmek istedi
ğim nokta, kanunlarımızın muhtelif maddele
rinde aynı mefhum için kullanılan kelimelerin 
birbirine uygun olması lâzım geldiğini ifade et
mek isterim. Burada bir suçu işlemek için ce
miyet kurmaya tevessül edenler, tanzim, teş
kil edenler denilmektedir. Yani «cemiyet» ke
limesi kullanılmaktadır. Fakat 403 ncü maddeye 
baktığımız zaman orada yine bir suç işlemek 
için bir teşkilâtlı hareketi ifade etmek üzere te
şekkülden bahsedilmektedir. Orada deniliyor ki; 
birinci ve ikinci fıkralarda yazılı cürümleri iş
lemek maksadiyle teşekkül vücuda getirenler... 
Burada teşekkül ile izah edilmekte olan şey; 141 
nci maddede cemiyet tâbiri ile ifade edilmekte 
ve bunun ne mânaya geldiği de izah edilmektedir. 
Bu izahlar da birbirini tutmamaktadır. 141 nci 
maddenin 9 ncu fıkrasını komisyon bir bent ola-
Tâk koymuştur, fakat kanaatimce bu, bent olmak
tan ziyade bir fıkradır. Bu fıkra cemiyeti şöyle 
tarif etmektedir: Bu maddedeki cemiyet tâbirin
den maksat iki ve daha ziyade kimselerin birleş
meleri halidir. Burada sadece iki veya daha zi
yade kimsenin doğrudan doğruya, her hangi bir 
niyete makrun olmıyarak dahi, birleşmeleri ce
miyet sayılmıştır ki, kanun vâzıınm maksadı bu 
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| değildir. Sadece haricen bir eemiyet ifade etmese 
j dahi, muayyen bir suçu işlemek için anlaşarak 

birleşme halidir. 141 nci madde cemiyeti sadece 
birleşme ile tarif ederken 403 ncü madde suç 
işlemekte anlaşmak üzere birleşmelerini şart ko
şuyor. Bu iki ifade birbirini tutmadığı için iler
de kanun tatbikatında adalet cihazını müşkül 
mevkie sokabilir. Bu itibarla 403 ve 141 nci 
maddeleri ona göre ayarlamak icabetmektedir. 
Yani ya 141 nci maddeyi de 403 ncü madde gibi 
yapmak ieabeder. Kanaatimce cemiyet kelimesi 
muhafaza edilebilir. Ancak, maddenin tarif etti
ği gibi iki veya daha ziyade kimselerin birleşme
leri tâbiri eksiktir. Burada birleşmekten maksat 
bir suç işlemek üzere birleşmeleri olacak. Onun 
için 403 ncü maddede olduğu gibi 141 nci mad
dedeki tarifte de bu suçları işlemek maksadiyle 
iki ve daha ziyade kimselerin anlaşmaları veya 
anlaşarak birleşmeleridir, demek ieabeder. Böy
le olmadığı takdirde, iki veya daha ziyade kişi
lerin birleşmesi bir cemiyet ifade eder. dendiği 
takdirde, bu, maddenin mevzuu olan suçun ikaı 
maksadiyle birleşmeyi ifade edemediği için bir 
eksikliği mucip olacak ve tatbikatta müşkülât 
doğuracaktır. Kanunun metnine girmese dahi 
cemiyet, suç işlemek maksadiyle iki ve daha zi
yade kimselerin anlaşarak birleşmeleri halidir. 
Anlaşmadan birleşmeyi, sokakta giderken birleş
meleri dahi cemiyet telâkki edersek doğru ol
maz. Onların anlaşarak birleşmelerini ifade et
mek için bendeniz bir önerge vereceğim. Takdir 
Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efendim, 

bendeniz birinci fıkranın ne hukuki esaslarını ne 
de tahlilini yapacak ve bunun hakkında söz söy-
liyecek değilim. Yalnız müzakerenjin tümü hak
kında konuşlurken Sayın Başbakanımız itiyat
lardan bahis buyurmuşlardı, öyle anlaşılıyor ki 
bu itiyatlar bir çoklarımızda vardır. Demin sa-

I yın üstadım Sinan Tekelioğlu söz aldıkları zaman 
birçok güzel sözler arasında şöyle bir şey de söy
lediler : Amerikan yardımı ile biz evvelallah 

i bu tehlikeyi de karşılıyacağız ve yok edeceğiz... 
Doğrudur, müttefiklerimiz vardır. Eskisinden 
belki daha kuvvetliyiz ve güvenebiliriz. Ancak 
şunîu hatırlatmak isterim ki, bizim hiç kimsede ol-
mıyan, hiçbir millette olmıyan bir müttefikimiz 
vardır, o müttefikimizin adı da Mehmetçiktir. 

j (Bravo sesleri, alkışlar). Biz her şeyimizi Allaha 
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ve ondan sonra Mehmetçiğe güvenerek yapıyoruz. I 
Eskiden bir itiyat daha vardı, bu itiyat da şu idi: I 
Büyük millet, küçük mîllet tasnifi... Meselâ nü
fusu şöyle ufarak oldu mu ona küçük millet,, bü
yükçe oldu mu ona da büyük millet denirdi. 

Arkadaşlar; bâzı milletler için böyle bir tas
nif olabilir, yapılabilir. Fakat Türk milleti için, 
tarihi kuran bir millet için, dünyaya asırlarca 
hâkim olmuş bir millet için büyük millet, küçük 
millet tasnifi olamaz Çünkü biz Malazgirit'den 
Kore'ye kadar hep bu kadardık. 21 milyon nüfusa 
biz daha yeni çıktık. Binaenaleyh büyük millet, 
küçük millet diye bir tasnif yapmıyalım, büyük 
mefkure, küçük ve aşağılık mefkure diye bir tas
nif yapalım. Eğer biz milletleri bu tasnife sokar
sak biz mutlaka büyük mefkureli milletlerin ba
şında değilse bile, tevazula söyliyorum, içlerinde 
geliriz. Membaımı buradan alarak istirham edi
yorum, dışardaki tehlike için, yine sizin yüksek 
tensibinizle evlâtlarınız şu dakikada, şu anda bo
ğaz boğaza, gırtlak gırtlağa boğuşuyor. Kimlerle 
boğuştuğunu sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Ben 
bu evlâtlarımızın 'bir çoğunu şu kırılası ellerimle 
gömmüş bir arkadaşınızım. Komünistlerin bir 
fikirleri, muayyen milliyetleri yoktur. Bunların 
rengi malûm; komünist olduktan sonra hepsi aynı 
soydandır, Kore'de de Moskof uşaklığı için çar
pışırlar. 

Arkadaşlar, dışarda bu kadar kan döktükten 
sonra bugün niçin çekiniyoruz, bilmiyorum. Va
tan hainliği etmiş bu insanlara kötek değil satır 
yakışır. Ama bunun için maddeyi hukuki 
easslarla teçhiz etmek lazımmış. Hukukçu arka
daşlarımız gelsinler tahlil etsinler, maddelerin 
eksiği varsa düzeltsinler, fakat bir adam komü
nist olarak rengile, elbisesiyle, hüviyetiyle ta
hakkuk etti mi o takdirde o vatan hainidir, vata
nım satan adamdır. Bu adama 8 - 10 sene hapis 
değil, idam lâzımdır. Aksi takdirde yarın gene 
sizin gibi faziletli insanların bir yumuşak dama
rını bulur, Nâzım Hikmet gibi sizden yeni bir 
af koparır. Sakm ha, bunlara yalnız idam ve yal
nız satır yakışır. Millet de sizden bunu istiyor. 
(Alkışlar). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, maddedeki cebir unsuru, cebir kelime
leri, bu maddede en ziyade üzerinde durmamız 
gereken noktadır. Çünkü huzurunuza gelen şek
liyle eski şekli karşılaştırılacak olursak, Mahmut 
Güçbilmez arkadaşımızın dedikleri gibi, bu ha- | 
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kimi yeni bir unsur aramaya sevkedecektir. Ya
ni işi, kuvvetlendireceğiz derken daha çok karış
tırmaya ve uzatmaya sebeb olacağız. Bunu ehem
miyetle tebarüz ettirmeyi vazife sayarım. 

«Madde 141 — Bir sosyal sınıfın diğer sin
yal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye 
veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile kısmen ve
ya tamamen ortadan kaldırmaya...» deniyor. Bu
radaki unsur tahakkümü tesis etmektir. Halbuki 
sonradan «cebir yolu ile kısmen veya tamamen 
ortadan kaldırmak» denyor ki bunda zaten cebir 

.mânası mündemiçtir. Bir de yeni bir cebir un
suru katıldı mı o zaman hâkim, vâzıı kanun bu 
cebir unsurunu katmakla temin etmek istediği 
gaye nedir, yeni bir unsur mu katıyor diye dü
şünecektir, 

Bu öyle bir meseledir ki, mahkeme başka tür
dü, Mahkemei Temyiz başka türlü düşünecektir 
ve bu suretle bu iş ikisi arasında gidip gelecek
tir. Netice itibariyle bundan suçlu müstefit ola
caktır. Onun için cebir kelimesi mahzurludur. 
Mücadeleyi teşdit etmek isterken zayıflatmış 
oluruz. 

Bir de Necip Bilge arkadaşımız bir noktaya 
ibaret ettiler ve dediler ki: bu cebir unsuru kal
dığı takdirde sosyalist partiler teşekkül edemez
ler. Sosyalist partilerinin bununla hiçbir müna
sebeti yoktur. Sosyalist partisinin tarifi başka-, 
dır. Bunlar hiçbir zaman başka partiler üzerinde 
tahakküm tesis etmek ve sosyal sınıfı kısmen ve
ya tamamen ortadan kaldırmak veya memleket 
içinde müesses iktisadi ve sosyal nizamları, ce- • 
bir kelimesi olmasa dahi, yoketmeye matuf bir 
gaye takip etmek.... yollarına sapmazlar. 

Sosyalistlerin güttükleri, âmme yoliyle mem
lekette bir adaleti içtimaiye tesisine matuf bir 
gayeden ibarettir. Tahakküm ve saire doğrudan 
doğruya öteden beri violence şiddet unsurunu 
istihdaf eden komünistlere mahsus bir husustur. 

Binaenaleyh demokratik inkişaf bakımından 
cebir unsurunun kalkmasında hiçbir tehlike yok
tur. Tekrar ediyorum, yalnız aksi tarafta tehlike 
vardır. Cebir unsuru kaldığı müddetçe kanunun 
tatbikatında hâkimi bugünkü durumdan daha 
müşkül bir vaziyete sevketmek tehlikesiyle 
karşı karşıya kalırız. Hattâ o kad-ar ki, şu ce
bir unsuru kalırsa kendi haklarında, takibat 
yapılmakta olan bâzı kimseler avukatlarına gi
der, tatbikatta bu kanun daha hafif karakter
de bir kanundur, binaenaleyh Ceza Kanunu-
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nun ikinci maddesi mucibince kanunun hafif
letici mahiyette olan bu hükmünden istifade i 
etmek ister ve suçlu ondan istifade eder. 

Bu ciheti yüksek takdirinize arzediyorum. 
İkinci noktalara gelince: (Memleket içinde) 

tâbirinin, arkadaşımız Kemal Boran'm da söy
ledikleri şekilde bütün maddeyi kapsaması iea-
beder. Çünkü birinci fıkrada memleket tâbi
ri olmadığı için açıkta kalıyor. Binaenaleyh 
memleket içinde, dışında gibi birtakım teşev-
vüş-atm maznunlar tarafından kullanılması ih
timali vardır. Matuf kelimesi de zayıftır. Çün
kü hedef tutan mânasına değildir. Nereye at-
fedilmiştir! Bu da hâkimleri sıkıştıracak bir 
vaziyet doğurabilir. 

Tevessül kelimesine gelince; bunun yerine 
teşebbüs kelimesinin konulması veya konulma-
masını komisyona bırakıyorum. Cebren keli
mesi kalkmalıdır. Alelıtlak yoketmek gayesi ce
bir unsuru araştırılmadan komünizm mefhumu
nun tahakkukiyle vâzıı kanunun işi tahfif de
ğildir. Bu kelimenin, yani cebir kelimesinin 
kalkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Halil özyörük. Komisyon Baş
kanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; 
mâruzâtım belki uzayacaktır. Huzurunuzu sel-
bedeeeğim için berveçhi peşin affınızı dilerim. 

141 nci madde müzakere edilirken başlıca 
iki nokta üzerinde durulmaktadır: 

1. Komünizm sarih olarak kanunda tarif 
edilmemiş olduğundan suçlular beraet etmekte
dirler, 

2. Ceza Kanununun koyduğu cezalar azdır. 
Evvelâ birinci noktayı tetkik edelim : 
Komünizmin bugün yürürlükte bulunan ka

nunumuzda açıkça gösterilmemiş olduğu iddiası 
Kısmen doğrudur. Fakat bu vuzuhsuzluk, kanu
nun aslından alınırken kâfi sarahatiyle tercüme 
edilmemiş ve bundan başka da bilâhara yapılan 
değişikliklerde komünizm fikriyatı hiç tetkik 
edilmeden, komünist faaliyetlerinin yalnız dış. 
görünüşü nazarı itibara alınarak yapılan isabet
siz tadillerden ileri gelmiş olduğuna şüphe yok
tur. 

Ezcümle bundan evvelki tadilde cebir mef
humunu, maddi mânasında anlamak suretiyle 
onu, suçun unsuru olmaktan çıkarıp şiddet se- | 
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bebi sayan telâkkinin, komünizm fikriyatı hak
kında hiçbir bilgi sahibi' olmaksızın kanunu de
ğiştirmek yoluna gidildiğini açıkça gösterir. Bu
nunla beraber gerek aslı olan İtalyan kanunun
da, gerek evvelki tâdillerde ve gerekse bugünkü 
tasarıda komünizmin tarif edilmediği görülmek
tedir. 

Acaba komünizm tarif edilemez mi? 
Her şey gibi ve her fikir cereyanı gibi komü

nizmi de tarif etmek elbette mümkündür. Fakat, 
komünizmi kanunda tarif etmek doğru olur mu? 
Mesele budur. Dikkat edilecek olursa görülür ki, 
Ceza Kanunumuzda tarifler pek azdır. Silâh, ak
raba, memur, itibarı âmme kâğıtları ve saire gi
bi daha ziyade maddi bir mahiyet arzeden hu
suslarda ve mahdut sayıda tarif, kanunda yer 
almıştır. Umumiyetle Ceza kanunları: hele komü
nizm gibi fikre, ideolojiye dayanan suçlarda ta
riften kaçınırlar. Çünkü tarif, mevzuu kalıplaş-
tırır, dondurur; kanunu süratle tatbik edilmek 
kabiliyetinden mahrum bırakır, onun hayatiye
tini ortadan kaldırır. Bu düşünceyi bir misalle 
izah etmek mümkündür. Kanunumuzda hırsızlık, 
menkul bir malı sahibinin rızası olmaksızın al
mak demektir. Yani bu şekilde vukubulan bir fi
il olarak gösterilmiştir. Halen elektrik hırsızlığı, 
Ceza Kanununun hırsızlık maddesine göre ceza
landırılıyor. Yargıtay bu yolda içtihat etmiştir. 
Halbuki, elektriğin menkul bir mal sayılması ol
dukça geniş, fakat lüzumlu bir tefsirdir. Eğer 
Ceza Kanununda (Medeni Kanundaki sarahat 
nazara alınmazsa) menkul mal tarif edilmiş ol
saydı 1889 yılında yani İtalyan kanununun ya
pıldığı yıllardaki tarifin elektrik hırsızlığını dü
şünebilmesine imkân olamıyacağmdan, bu tarif 
karşısında bugün elektrik hırsızlığını cezalandır
maya imkân kalmıyacaktı; doktirinde bu tarzda
ki tefsire, müterakki tefsir deniliyor. 

İşte bu mevzuda olduğu gibi eğer komüniz
min kanuni tarifini yapacak olursak yargıçların 
müterakki yorumunu yani tefsir ve içtihat salâ
hiyetini baltalamış oluruz. Meselâ kanunumuzda 
ikinci enternasyonalin anladığı mânada komü
nizm tarif edilmiş olsaydı, üçüncü enternasyona
lizmin hüküm sürdüğü bugünkü komünizmin ce
zalandırılması mümkün olamıyacaktı. 

Komünizm mütemadi istihaleler geçiren bir 
fikir cereyanıdır. Bu sebeple yapılacak her ko
münizm tarifi, kanunun yürürlüğe girdiği gün 
onun eskimesine sebep olacaktır. Diğer taraftan 
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komünizm dahi bütün fikir cereyanları gibi kö
künü umumi felsefe mekteplerinden alır. 

Eğer felsefe mekteplerine göre bir tarife 
kalkışacak olursak, böyle bir tarif bitmez tü
kenmez akademik münakaşalara sebep olur. 
Esasen kanunun cezalandırmak istediği şey, 
akademik fikir cereyanları değildir. Kanun, 
komünizmin »öz ile veya fiil ile haricen beliren 
şeklini cezalandırır. O halde, her şeyden evvel 
neyi cezalandırmak istediğimizi vazıh olarak 
bilmek mecburiyetindeyiz. 

Memleketimizde her kes, komünizmin şiddet
le 'cezalandırılmasından bahsediyor. Fakat, ne 
söylenen sözlerde, ne de yazılan yazılarda ko
münizm ile nenin cezalandırılmak istendiği açık
lanmamaktadır. Gaye, komünizm propaganda 
ve faaliyetlerini ortadan kaldırmak, fakat bu
nu yaparken fikir cereyanlarım ve içtimai ve 
demokratik faaliyetleri müdahaleden masun 
tutmaktır. İşte bu sebepledir ki, komünizm 
mevzuunda neyi cezalandırmak gayesini takip 
ettiğimizin tâyini icabeder. Böyle bir tâyini 
yapmak iktidarını, bize ancak «cebir unsuru» 
temin edebilir. 

Zararlı ve zararsız fikir cereyanlarını ayır-
detmek imkânı, bu suçta, cebir unsuru sayıl
mazsa, bulunamaz. 

Sosyalizm ile komünizm her şeyden evvel, 
sarih olarak tefrik edilmelidir. Çok aşırı bir 
sosyalizmin, komünizm telâkki edilmesi müm
kündür. Fakat, mutedil bir sosyalizmin sos
yal bir ıslahat istemesi bakımından zararlı bir 
fikir cereyanı sayılması mümkün değildir. Na
zari olarak sosyalizm ile komünizm arasındaki 
fark şudur: Sosyalizm, yalnız istihsal vasıta
larının müşterek hale getirilmesi taraftarıdır. 
Bundan öteye gitmez. Fakat, komünizm, hem 
istihsal vasıtalarında ve hem de istihlâkte işti
raki kabul eder. Görülüyor ki, bu fark kor
kunç bir düşünce gibi gözükmüyor. O halde, 
komünizmin nefret uyandırıcı cephesi nedir? 
Bu fark, nazari bir farktır. Halbuki, tatbikat, 
gaye ve bu gayeye ulaşmak için kullanılan va
sıtaların mahiyeti, komünizmin korkunç tara
fını ortaya koyar. Bu gaye ve bu vasıtalardan 
ayrı olarak nazari bir komünizm, düşünülemez. 
Çünkü, gaye ve vasıta komünizm fikriyatında 
ana fikir ile perçini eşmiş, onun. bünyesine ka
rışmış bir haldedir. 

Bu gaye ve bu vasıta nedir f 
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diktatoryasıdır. İşte komünizmin şimdiye ka
dar geçirdiği bütün istihalelerde hiç değişmi-
yen ve belki de hiç değişmiyecek olan vasıf
ları bu gaye ve bu vasıtadır. İşte Yüksek 
Meclise sunulan tasarıdaki «sınıf tahakkümü» ve 
«cebir» tabiilerinin hakiki mânası ancak bu su
retle anlaşılabilir. 

Komünizmdeki : (her cemiyetin tarihi), bir 
sınıf mücadelesi tarihidir. Bu mücadele nihayet 
bir ihtilâlle kapanır. 

Bugünkü cemiyet, burjuva cemiyetidir. Bu 
cemiyet feodaliteyi yıktı, fakat sınıflar arasın
daki tezadı, ortadan kaldıramadı. Onu, sadece 
basit bir hale getirdi. Artık ortada yalnız-iki 
sınıf kaldı : Burjuva, ve proletarya. 

! Şüphesiz, eski derebeylik devrinin kırpmtıla-
rını teşkil eden bâzı sınıfların bakiyeleri hâla 
mevcuttur. Meselâ : (Aristokrat sınıf) fakat, bu 
sınıf da iki büyük sınıf karşısında parçalanmak-, 
ta, biri diğerine iltihak etmektedir. Orta çağdan 
sonra burjuva sınıfı dünyaya hâkim oldu. Bu 
hâkimiyet, büyük merkezlerin kurulması, mül-, 
kiyetin mahdut ellerde toplanması ve bunların 
neticesi olarak da siyasi kudretin merkezileşmiş 
bulunması sayesinde temin edilmiştir. 

Bu sırada din telâkkileri, sosyal cephesini 
kaybetti. Ve din adamları burjuva sınıfının em
rine girdi. Fakat asıl amele esaretini doğuran şey. 
makinalarm tekâmülü olmuştu. Makinalarm te
kâmülü ve iktisattaki iş bölümü sistemi, prole
terleri aciz haline soktu. Ameleyi bir makinenin 
en ehemmiyetsiz ve yeıinc kol.sylıkla başkasının 
ikamesi mümkün bir parçası İndine getirdi. 

Burjuva diktatörlüğü çok kuvvetlidir. Bu 
diktatörlüğün kendi kendine yıkılacağı zannedil-
memelîdir. Ancak bütün dünya ameleleri birle
şecek olursa ve cebir kullanırlarsa bu diktatörlük 
yıkılabilir. Bu nokta, komünizmin yıkıcı cep
hesidir. 

Burjuva cemiyeti yıktıktan sonra ne yapıla
caktır? Sınıfsız bir cemiyet kurulacaktır. Daha 
doğrusu, geniş'mânada, emekçilerin meydana 
getirdiği tek sınıflı bir dünya cemiyeti vücut bu
lacaktır. Böyle bir cemiyette elbette artık sı
nıf mücadelesi olmaz. Acaba, bu, tek sınıflı ce-

| miyete ulaşmak için yol nedir? Yegâne yol, mu-
J vakkat zaman için amele diktatoryasmı kurmaktır. 
i Amele sınıfı, diğer sosyal sınıflar üzerinde fcahak-' 
| kümünü sağladıktan sonra burjuva sınıfının te-
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sirleri izale edilmeye çalışılacak ve burjuva sınıfı t 
ve onun kültürü tamamiyle ortadan kaldırıldık
tan sonra artık amele sınıfının diktatörlüğü yani 
cebir unsuru da ortadan kalkacaktır. O halde 
amele diktatörlüğü bir intikal safhasıdır. Bu 
diktatörlük cebir yolu ile olacaktır. Bu sebeple 
bu intikal safhasına komünist doktrininde amele 
ihtilali adı verilmektedir. Amele diktaLöryası 
kurulduktan sonra bu diktatörlüğe karşı gelen
ler birer suçlu değil, birer düşmandır. Düşmana 
karşı müsamahalı hareket, bahis mevzuu olamı-
yacağından diktatörlüğün kuruluşunda, ve mu- | 
hafazasında cebir daima esas şarttır. i 

Sosyalizmde Devlet müessesesi muhafaza edi- | 
lir. Hattâ kuvvetli bir devletçilikle bâzı sosyal 
ve iktisadi adaletsizlikleri ortadan kaldırmak 
mümkün 'olduğundan devlet bu gayeye ulaşmak . 
için iyi bir vasıtadır. Bu sebeple devleti yıkma- ı 
dan başa geçmek icabeder. Binaenaleyh o 
emlekette anayasa ve kanunlara göre nor
mal yollarla meselâ seçim yolu ile ikitdara 
gelmek doğru olur. Sosyalist partilerin umu
mi programlan ve kullanacakları vasıtalar 
arasında bir vahdet sağlamak maksadiyle j 
1904 t e Amsterdam'da îkinci Enternasyonal j 
toplanmıştı. Bu toplantı, Avrupa memleketle
rinde halen sadece sosyalist kalmış partilerin fi
kir cereyanlarına kaynak olmuştur. Bulunduk- I 
lan memleketlerin kanunlarına uygun ve cebir 
unsurundan uzak bir çalışma yoliyle iktidarı 
elde etmek usulleri, her sosyalist partiyi komü
nist, partisinden ayırt eder. Bugün Avrupa'daki 
bellibaşlı sosyalist partilerinin gerek program- J 
lan, gerek tatbikatı, komünizm ile mukayese 
edilirse mutedil bir manzara arzetmektedir. Kal- I 
di ki, az çok sosyalizme kaymıyan siyasi bir 
parti esasen mevcut değildir. O halde, siyasi ve 
iktisadi bîr mezh^ıv olan sosyalizm, siyasi bîr ku- I 
ruluş olan demokrasi ile tezat halinde değildir. 
Hattâ birçok sosyalist liderler, demokrasinin 
olmadığı yerde sosyalizmin de tahakkuk edemi-
yeceği kanaatindedirler. Bu kanaat faşizm ve 
nasyonal sosyalizmin ve umumiyet itibariyle tek I 
parti veya diktatörlük rejimlerinin iktidarda ol
duğu devirlerde niçin tam bir sosyalizmin tahak
kuk edemediğini de izah eder. Sosyalistler bir 
ihtilâl taraftarı değildirler. Bir sosyal inkdâp ta
raftardırlar. Bu inkılâp derece derece olacaktır. 
Bunun için demokratik yollarla mücadele etmek, | 
hattâ başka partilerin de kurduğu hükümete işti- I 
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râk suretiyle işçi menfaatlerini korumak ve ikti
dar kendilerine geçince, programlarını tahak
kuk ettirmek arzusundadırlar. 

Halbuki, 1919 da Moskova'da toplanan Üçün
cü Enternasyonal, Rusya'da muvaffak olmuş 
usulün, her memlekette muvaffak olabileceği, bu 
sebeple sosyalist anlayışın Maksizmi zayıflat-* 
maktan başka bir şeye yaramadığı neticesine 
vardı. Moskova toplantısına göre demokratik 
yollarla çalışmak, Burjuva Cemiyeti ile anlaş
mak mânasına gelir. Bu anlaşmada her iki taraf 
dahi fedakârlık edecektir. Bunun neticesinde 
sınıflar arasında daha az sert bir mücadele or
taya çıkacak, fakat bu uyuşmak, amele sınıfını 
parçalıyacak, dünya amelelerinin birleşmesine 
yani, beynelmilelciliğin tahakkukuna mâni ola
cak ve neticede dünya çapındaki amele kudreti 
meydana gelemiyecektir. İşte bu Üçüncü Enter
nasyonal Bolşevikliği, yani hakiki komünizmi, 
dolayısiyle şu anda cezalandırılması istenilen 
şeyi meydana getirmiştir. 

Üçüncü Enternasyonalin cebir ve ihtilâle da
yanan sosyalizmi, ilk önceleri nazari bir tehdit 
mânasına alındı. Fakat sonra bu plânın bâzı 
avrupa memleketlerinde tahakkuk ettirilmek te
şebbüsleri karşısında, hukukçuların da bir re
aksiyon gösterdiklerine şahit oluyoruz. Bu me-
yanda bilhassa Lahey Konferansı kararlarını ha
tırlamakta fayda vardır. Bu kongreye göre : 

1. Komünizm Üçüncü Enternasyonal yani, 
cebri, unsur sayan sosyalist telâkkileridir. Bu 
sebeple bu yolda propaganda ve faaliyet ve 
Üçüncü Enternasyonallere bağlı bütün teşekkül
ler, suçlu sayılmalıdır. 

2. Bu suçun teşebbüsü, tam fiil gibi ceza 
görmelidir. 

3. Yabancı memlekette veya kendi ülkesinde 
yabancı devlete karşı işlenen suçlar da tecziye 
edilmelidir. 

4. Bu çeşit faaliyet ve propagandada aleni
yet şart koşulmalıdır. 

5. Komünist suçluları, sij^asi suçlu sayılma
malı, bu sebeple suçluları geri verme usulü bun
lar hakkında tatbik edilmelidir. 

Lâhey kongeresinin bizce de ehemmiyeti var
dır. Çünkü, italya Ceza Kanununda bu kongre 
kararlarından geniş mikyasta faydalanılmıştır. 
Bu sebeple o kanunu (1930 tarihli İtalyan Ka
nununu) almak: suretiyle bu fikirler b^zim mev
zuatımıza da intikal etmiştir. 
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Bu reaksiyon, Moskova'dan gelen talimatla 

karşılanmak istenmişti. Esasen artık komünizm, 
bolşeviklik haline gelmiş, Leninin'in münferit 
düşünceleri, sosyalizme hücuma başlamıştır. 

1928 de Moskova'da yapılan bir toplantıya 
göre, komünist mücadelesinde şu dört esas göz 
önünde tutulacaktır: 

1. Proleter, ihtilâle hazırlanacak, Burjuva 
Rejimi yıkılacaktır. Bu, ancak cebir yolu ile ola
bilir. Cebri inkâr etmek, komünizme ihanet et
mektir. 

2. Burjuva Rejimini yıkmak için Marksist 
ve materyalist felsefeden gayrı bütün düşünce 
şekilleri ortadan kaldırılmalı ve sınıf mücadelesi 
en şiddetli hale getirilmelidir. 

3. Proleterya diktatörlüğü, kurulmalıdır. 
4. Bu suretle kurulacak diktatörlük, terör 

ile muhafaza edilmelidir. 
Lenin'e göre komünist ihtilâli, üç safhada 

husule gelebilir: 
a) ihtilâlin hazırlanması; 
b) İhtilâlin icrası; 
c) elde edilecek neticeden âzami fayda sağ

lamak. 
Bu üç safha içinde bilhassa bizim memleke

timiz için ehemmiyetli olan birinci safha, yani 
ihtilâlin hazırlık safhasıdır. İkinci safhayı, 
yani ihtilâlin yapılmasını karşılıyacak kanuni 
müeyyideler, esasen mevcuttur. 

Lenin der ki, bu üç safhadan en mühimmi, 
birinci safhadır. Eğer hazırlık iyi olmuş ise ic
ra, çocuk oyuncağından ibarettir.. Gene Lenin'in 
düşüncelerine göre (ki, bu düşünceler, muhte
lif memleketlerdeki komünistlere talimat halin
de gönderilmiştir) hazırlık safhası şöyle olacak
tır : 

a) Her vasıtadan istifade ederek propa
ganda ve kargaşalık çıkarılmalıdır. Bunun için 
bilhassa grevlere başvurulmalıdır. Grev, ame
leyi yetiştirmek hususunda bir mekteptir. 

b) İş yerlerinde ve bilhassa demiryolu. 
posta, telgraf, umumi nakliyat ile ilgili âmme 
hizmetleri işletmelerinde, hücreler kurulmalıdır. 

c) Silâhlı mücadele için gruplar tesis olun
malı, silâh depolan temin edilmelidir. 

Bu umumi izahlardan sonra bir nokta üze
rinde daha durmak lâzımdır. Memleketimizde 
hakiki komünizm fikriyatının ne olduğu bilin
miyor. Halkımız, sadece halkımız değil, yargıç-
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larımız dahi komünizm mevzuunda tenevvür edil
memişlerdir. Bu sebeple ne gibi fikir cereyan
larının komünizm sayılamıyacağmı araştırmak
ta fayda vardır. Daha fazla izahat vermekten 
şimdilik sarfınazar ediyorum. 

Kapitalizm... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, 

Komisyon Başkanı sıfatiyle birinci fıkra hakkın
da dermeyan olunan fikirler üzerinde ne düşün-

- düğünüzü lütfen izah eder misiniz1? 
HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Hulâsa 

olarak şunu arzedeyim ki, Üçüncü Enternasyo
nalce kabul edilmiş olan esas, cebir yoliyle ih-

| tilâl yapmak, cebren ihtilâli tahakkuk ettirmek-
! tir. İkinci Enternasyonalin kabul ettiği esasa 

göre ise, cebre dayanmıyan bir komünist faali
yeti, hiçbir zaman komünist faaliyeti telâkki 
edilmez. Cebir unsuru bugün mevcut olmadığı 
halde, hakikaten bugün için de birçok tehlike 

| meydana gelebilir. Cebir unsuru kullanılmazsa 
| bütün esas teşekkülleri yok etmek mümkündür. 
i Cebrin saikı bulunmadığı takdirde bugünkü 

mevzuata göre bu müthiş bir silâh olarak kulla
nılabilir. 

Binaenaleyh, cebir unsuru lâ-^un pıavrimü-
farriktir. Esasen varılan netice odur ki, Üeün-

| cü Enternasyonal tamamen bu şekilde bir faali
yeti istilzam eder. Silâh tedarik etmek, ihtilâl 
hazırlamak ve günün birinde, karar verildiği an
da, ihtilâli cebir yolu ile tahakkuk ettirmek is
ter. 

Bugün elimizde yürürlükte bulunan kanunun 
cebir unsurunu ihtiva etmesi dolayısiyle tahâs-
sül etmesi mümkün olan kötü neticelerden ko
runmak için behemehal bu cebir unsurunun 
mevcudiyeti şarttır. 

Zira Üçünuü Enternasyonalin kabul etmiş 
olduğu prensip ve mücadele şekline göre bu ide
olojinin tahakkuk ettirilmesi için takip edilecek 
fikir, gaye ve vasıtanın mutlaka cebre istinat et
mesi lâzım gelir. Cebir olmayınca sosyalizim ile 
aralarında' bir fark gözetmeye imkân olmıyaca-
ğı ve bunu muslihane bir şekilde yürütmek ve 
tahakkuk ettirmek imkânı şimdiye kadar elde 
edilemediği için, Üçüncü Enternasyonalin ceb
re dönmüş olması muvacehesinde cebir unsuru
nun kanuna kounlması zaruridir. 

Necip Bilge arkadaşımız, tahakküm kelime
sinden evvel cebir kelimesinin teklifini nazara 

I almakta ve bu husustan komisyon bir mahzur 
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görmemektedir. Tahakküm kelimesinin kullanı1-
ması »tahakkümün buna mülâbis olmasından ileri , 
gelmektedir. Eğer Yüksek Meclis (tahakküm) ü 
takviye için cebir unsurunu kabul ederse biz de 
muhalif değiliz. 

Diğer hususları arkadaşlarımız izah edecek
lerdir. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar; budan evvelki maruzatımızda 
cebir noktasında durmuştuk. Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın özyörük bunun muhalifi bir 
mütalâayı burada uzun uzun arzetti. Bendeniz 
bu uzun mütalâadan, aczimi itiraf ederek açık
lıyorum, pek sarih bir şey anlıyamadım. Yanlız 
şunu anlıyaibildim ki; Üçüncü Enternasyo'al 
gayesini cebir yolu ile tahakkuk ettirmek kara
rına vardığı için komünistliğin cebir yolu ile is
tihsal edileceği ve neticelerinin bu vadide kabili 
müşahede olduğu gibi bir kanaat. Belki benim 
bu şekildeki anlayışımda bir zühul vardır. Ama 
bizim noktai nazarımıza göre metinde cebrin 
bulunması - ısrar ediyoruz - hâkimin suçluya 
ceza vermesini son derecede güçleştirecektir 
ve komünistlikle mücadeleyi za'fa uğratacaktır. 
(Doğru sesleri) • 

Cebir unsurunun bulunmaması hâkimi daha 
rahat olarak madde hükmünü tatbik etmek im
kânına kavuşturacak dolayısiyle çok arzu etti
ğimiz komünistlikle mücadele tahakkuk safhası
na girecektir. Eski metinde cezalar azdı, yeni 
metinde cezalar çoğalmaktadır. Bâzı arkadaşları
mız ölüm cezası dahi istemektedirler. Binaena
leyh eski metinle yeni metnin bariz vasfı cezala
rın artmasında toplanacağı gibi eski metnin ak
saklıkları yeni metinle giderilmiş olması dola
yısiyle bu mücadele mekanizması' hakikaten işler 

' bir hale gelmiş olacaktır. Bu itibarla arkadaşla
rım, cebir unsurunun maddeden kaldırılmasın
da isabet vardır. Aksi hal, nâçiz kanaatime göre, 
hakikaten hatâ olacaktır. Bunun üzerinde ıs
rarla durmak istiyoruz. Bu bakımdan Necip Bil
ge arkadaşımıza iştirak etmiyoruz. Hükümetin 
de bizi tenvir etmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı buyurun. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, Sayın Mahmut 
Güçbilmez arkadaşımın beyanatında ve verilen 
takrirde izah edildiği üzere cebir unsurunun 
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kaldırılması kısmına Hükümet de iştirak et
mektedir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Ali Fahri işeri (Kâfi kâfi ses
leri). 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; şimdiye kadar komünizimle eski 
iktidar hakkiyle mücadele etmemiştir. Hattâ za
man zaman himaye bile etmiştir. (Sağdan mad
deye gelin ssleri). Maddeye geliyorum efendim. 
Fakat bu korkunç akibete; bu tehlikeye karşı yal
nız Türk milleti mukavemet etmiştir. O da mil
letin dinine ve iffetine tecavüz ettiği içindir. Ye
ni iktidar mücadele etti. Fakat böyle bir kanu
nun getirilmesi lüzumunu da hissetti. Kendisine 
ve bilhassa Hükümete teşekkür ederim. 

Şimdi ceza kısmına gelince benim âciz kanaa
tim, ne kadar ağır ceza verilirse memleketin ve 
Türk milletinin selâmeti ve saadeti için o kadar 
isabetli ve hayırlı olacaktır. 

Hapishanelerde beslemeye gelince, Sinan Te-
kelioğlu arkadaşımızın dediği gibi, mapushane-
lerde beslemekten ve harice sürmekten memleke
tin yollarında bunları çalıştırmak daha faydalı 
olur. Yedikleri ekmeği bu suretle ödemiş olurlar. 
Yani cezalarını da hizmetleriyle ödesinler. Komü
nistler niçin hep münevverlerden çıkıyor imam 
zayıf olan maddiyata tapan adamlar çabuk alda
nırlar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar)' — 
Efendim, 141 nci maddenin birinci fıkrasında 
serpilmek suretiyle komünizmin tarifi yapılmış
tır. Ben Adalet Bakanına teşekkür ederim; ken
dileri de cebir unsurunun kaldırılmasını kabul 
ettiler, mesele kalmadı. Hakikaten arkadaşlar; 
hâkimin huzuruna giden bir suçta hâkim anasırı 
cürmiyeyi arar bir tanesi noksan oldu mu beraat 
kararı verir. Birçok hukukçu arkadaşlarımız bu
radadır, hüküm vermişlerdir. Cemiyet yalnız ce
bir esası üzerinde kurulmaz, komünizm, günler
den beri burada bu konu üzerinde yapılan mü
zakerelerde pek çok arkadaşlarımız izah ettiler, 
bizi tenvir ettiler ki, muhtelif kılıklara girmek 
suretiyle yayılır, icrayi faaliyet eder. Şu halde 
bâzan cebir bâzan de ikna yollariyle kendi ha
basetlerini yürütmek ister. 

îkna tarikiyle bir sınıfın diğer sınıflar üzerine 
tahakkümünü sağlamak veya ikna yolu ile filân 
sınıf yoketmek ilâ... gibi bir gaye ile cemiyet ku
ranlar, eeza görmezler... 
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Bu cemiyet filân sınıfın, falan sınıflar üze- I 

rine tahakkümünü veya filân sınıfın yokedil-
mesi için ikna tarikiyle çalışacak, meydana 
getirecek bir cemiyet kurulursa cebir olmadığı 
için hâkim şu maddeye göre ceza veremiyecek-
tir. Yani ikna tarikiyle kurulmuş olan bir ce
miyet kurucuları asla tecziye edilemiyecektir. 
Bu bakımdan arkadaşım Güçbilmez'in ve bu fi
kirde olan arkadaşların fikirlerine ben de iş
tirak ediyorum. 

Ceza meselesine gelince; bu birinci fıkra 
komünistlere değil, komünistliği yaymak için 
cemiyet kuranlara aittir* Şu halde birinci fık
radaki cezalar hakikaten azdır. Yani, cemiyet 
kurmak, zehirlemek, şu veya bu yollarla bu 
zehki yaymak istiyenlerin cürümlerinde şenaet 
vardır. Bir adam komünisttir, haindir. Fakat 
komünistliği yaymak için teşekkül kuranlar 
hainin hainidir arkadaşlar. Bu gibilerin idam 
cezasına çarptırılmaları için arkadaşlarla bir
likte bir de takrir verdik. Bunları ya memle
ketten kovmak veyahut da idam etmek lâzım
dır. Bunları kimse kabul etmiyeceğine göre 
ikinci yol daha doğrudur. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bir 
milletvekili olarak bu maddenin teknik tefer- | 
ruatı ve hukuk terimleri görüşülürken huzuru
nuz^ çıkmak istemezdim, özür dilerim. 

Bir fakülte dekanı, ceza profesörü yazıyor 
ve diyor ki : Bu maddede cebir unsuru esastır. 
Bu kaldırılırsa bütün demokratik haklar, siya
si haklar tehlikeye girer. 

Bir hukuk doçenti : Cebir unsuru esastır, 
bu unsur bulunmazsa birçok tehlikeli hüküm
lere vâsıl oluruz. 

Bir Temyiz Reisi sabıkı, bir hukuk üstadı 
geno bu kürsüde diyor ki : Esaslı bir tahlille bu 
madde de cebir esastır. Bir ihtisas komisyonu 
başkanı olarak, cebir unsuru kalmalıdır, diyor. 

Diğer taraftan bu mevzuatı senelerce atale
te uğratmış . bir partinin Meclis Başkanvekilli-
ğinde bulunmuş sayın Feridun Fikri Düşünsel, 
bunu cerh ediyor, cebir unsuru lâzım değildir, 
diyor. Sonra, hukukçu ve bir başmuharrir Mah
mut Güçbilmez bu maddede cebir unsuru lâ
zım değildir, diyor. Hepsinin şahsiyetine hür
met ediyorum, fakat, en hakiki mürşit ilimdir, 
diyen Atatürk'ün işaretine ittiba ederek bu 
fikirleri şahsiyet olarak terazinin bir kefesine 
korsak bir tarafta üç, diğer tarafta iki arka- | 

1951 O : 1 
daş kalıyor. Bu vaziyet karşısında gayet tabiî 
olarak tereddüde düşüyorum. Hukukçu arka
daşlarım beni mazur görsünler, şu hukuki pren
sibi de biliyorum ki; cezayı ağırlatmak yet
mez, unsurları iyi tasrih etmek lâzımdır. Hâ
kim, bir cemiyet içinde vicdanı en yüksek olan 
insandır. Eğer unsurlar sarahatle gösterilmez 
ve cürümle ceza arasında münasebet kalmazsa, 
hâkimin vicdanı tereddüde sevkedilir. Bu sefer 
tecziye sebebi tesbit edilemez. Bu hükümler ne 
kadar ağır olursa olsun 10 sene ceza giymesi 
lâzım gel en kimseler üzerinde hâkim adaleti 
vicdaniyesini kullanmak mecburiyetindedir. 0-
nun için bu maddeler ne kadar takviye edilirse 
o kadar iyi olur, bu, hem hâkimin vicdanını tak
viye eder, hem de prensiplere, dâvamıza da
ha ziyade hizmet etmiş olur. 

Diğer bir meseleye gelince; bilhassa Ahmet 
Gürkan arkadaşıma cevap vermek isterim. Ar
kadaşım, sosyalizmi de menedelim, diyor. Bu
nu demek çok güçtür. Ahmet Gürkan arkada
şımdan Avrupa'da gazete ile, mecmua ile neş
redilen siyasi fikir hareketlerini takip etmesi
ni rica ederim. Bugün dünyada kızıllığın, dün
ya emperyalistliğini yapan kızıllığın en büyük 
düşmanı her memlekette sosyalist partilerdir. 
Bugün Fransa'da, İtalya'da, ingiltere'de, Ame
rika'da kızülarm karşısına sosyalistler çıktı
ğı için Komintern ve Moskova çıldıdmaktadır. 
Çünkü onun ihtilâlle yapmak istediğini sosya
listler sulh namı altında yapmaya çalışmakta
dır. Bu bir. Bu hususu fikir cereyanlarını ta
kip eden arkadaşların tetkik etmelerini rica 
ederim. 

İkincisi; memleketimizde mevcut partilerin 
en kuvvetlileri olan ve Mecliste temsil edil
mekte bulunan üç partinin programlarını tet
kik edelim. Cumhuriyet Halk Partisi progra
mını objektif bir fikirle tahlil edecek olursak, 
devletçiliğinden halkçılığına ve iktisadi dok
trinine kadar sosyalisttir. Demokrat Parti prog
ramını alacak olursanız, grev hakkını tanıma
sından, mutedil devletçilik ve inkılâpçılık pren
siplerine kadar sosyalisttir. Bunun dışında.Mil
let Partisinin tüzüğünü ele alın; tröstlere karşı 
mücadeleyi, liberalizm sistemini kabul etmiş ol
masına rağmen, tam mânasiyle sosyalisttir; 
İsviçre tipi partilerden biridir. Binaenaleyh 
bunlar bir vakıa olarak memlekette yaşarken; 
burada biz cebir unsurunu kaldırarak, memle-
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kette sosyalist partisi kurulursa bunu önliye-
tm. endişesiyle-içtimai* i fikir hareketlerini, hu
kuki normal fikir hareketlerini hiçbir suretle 
bu gibi endişelerle önlemek mümkün değildir 
arkadaşlar. Her içtimai fikir hareketi, ne gi
bi müeyyideler koyarsanız koyunuz, yaşıya-
caktır. 

Hulâsa ediyorum arkadaşlar; dekan bir ce
za profesörünün, bir hukuk doçentinin ve bir 
temyiz reisinin ortaya attığı fikirleri, bir po
litikacı hukukçu, gazeteci hukukçu milletve-
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kili arkadaşlar karşıladılar. Şahsiyetlerini se* 
lâmlıyarak ancak ekalliyette kapıış görerek 
ekseriyetin fikrini belirtmek isterim. 

ılzhar olunan fikirlere «nazaran arzediyo-
rum. Bunu gayet iyi ölçmemiz lâzımdır. Aksi 
halde cemiyet hayatımıza uymaz. İlerde yeni 
bir tadil yapmaya mecbur kalırsınız arkadaş* 
lar. 

BAŞKAN — Müsade ederseniz 15 dakika 
istirahat için oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Said Bilgiç (İsparta), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama, yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu 

açıyorum. Söz Faik Ahmed Barutçu 'nundur. Bu
yurun. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, bir noktanın fevkalâde ehemmi
yeti vardır. Hedefleri idealistler gibi tesbit ederiz 
ama, hedeflere bizi götüren yolları realist olarak 
tâyin etmeye mecburuz. Gaye, bozguncu hareket
lere karşı rejimin esaslarını ve hürriyetlerimizi 
boğucu bozguncu hareketlerden korumaktır. Ne 
bunun için lüzumlu kanuni müeyyideleri vuzuhla 
sarahatle ve maksadımızı temin ve aşmıyacak bir 
tarzda tesbit etmektir. Hükümetin getirdiği tasa
rının gerekçesinde takip edilmesi lâzımgelen yol
lara ait formüller şu şekilde belirtilmiştir. 

Hâkimin eline vereceğimiz müeyyideler o şe
kilde vuzuh ve sarahati ihtiva etmelidir ki, hâ
kim suçu teşhiste tereddüde düşmesin, bu bir. 

Vatandaş hangi nevi efalin memnu, hangi ne
vi efalin memnu olmadığını sarahatle bilsin. 
Ondan sonra yapmış olduğumuz bu tadiller de
mokratik • inkişaf ımıza mâni olmasın Bilâkis de
mokrat bir memleketin Ceza Kanununun havası
na uysun. • 

Hatırlarsınız, arkadaşlar kanunun heyeti umu-

miyesi üzerinde konuşurken sarahatle söyledim. 
Cumhuriyeti partileri arasında müşterek olarak 
müdafaası vücup ifade eden esaslı meselelerden 
birinin üzerindeyiz. Rejimin esaslarına taallûk 
eden bir mesele üzerindeyiz. Bu meseleyi nizam-
lamak bahsinde müdaf aasiyle mükellef olduğu
muz prensipleri tamamiyle göz önünde bulundur
mamız iktiza eder. 

Biz arkadaşlar, parlamenter sistemin lüzumu
na samimiyetle kani olmuşuzdur. Büyük Millet 
Meclisi olarak, Demokrat Parti ve muhalefet par
tisi olarak ve memleketin münevverleri olarak-. 
Bu sistemin icabını baltalamak zihniyeti içinde ol
mak hatır ve hayalimizden geçmemek iktiza eder. 
Biz hürriyetlerimizi boğmayı prensip olarak ele-
alan bir cereyanın önünü almak için tedbir, mü
eyyide düşünüyoruz. Hürriyetlerimizi vermeyi 
demokratik inkilâp esaslarını teşkil eden hürri
yetleri takyide tâbi tutmayı hatıranızdan geçir
meyiz. Ve sebep yoktur. Cebir unsurunu kaldıra
lım, neden?. 

Çünkü komünistlik sosyalist kisvesine bürü
nerek de girebilirmiş. O halde bir sosyalist kis
vesine olduğu gibi, bir liberal partinin kisvesi
ne bürünerek de gelebilir, şu veya bu partinin 
kisvesine bürünerek de gelebilir, şu veya bu kis
veye bürünerek gelebilir düşncesiyle memnuıyet-
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ler koymayı tasarlarsak o vakit şu partileri kal- j 
dıralim noktacına kadar gidilir. Hâşim paşa po
litikası... Hani şu mektepleri kaldırlaım da ra
hat edelim politikasi. Hayır, böyle şey elbette ki 
düşünülemez arkadaşlar. 

Sosyalizmin kaldırılmasını yüksek meclisin 
istilzam edeceğini asla zannetmiyorum. O tak
dirde, demokratik bir nizamın, içine girmiş bir 
memleket olarak üyesi bulunmakla ayrıca hak-
kiyle öğündüğümüz medeniyet âlemi karşısın
daki vaziyetimiz ne olur. Bugün bir çok demok
rasilerde sosyalist partileri iktidar mevkiindedir-
ler. Norveç'te, İsveç'te sosyalistler, Belçika'da 
hıristiyan sosyalistler, İngiltere'de daha düne 
kadar Travalliste Partisi iktidarda idi. Norveç'
in iş başında bulunan Sosyalist Hükümetinin 
tedbirlerine dair bîr yazı okudum. Bir İngiliz 
muharriri gitmiş tedkiklerde bulunmuş, bir çok 
kimselerle temasta bulunmuş bu arada muhale
fet partisiyle de temasta bulunmuş. (Orada mu
hafazakârlar muhalefettedir.) Bu İngiliz muha
biri gördüklerini yazıyor. Orada diyor ki; rea
list bir sosyalist komünizme karşı panzehirdir, 
diyor. Bugün komünizmin nazarında sosyalizm 
niçin düşman addediliyor. Onun gayesinin hu
sulüne muhalif ve engel olduğu için. 

Sosyalizmi menedebilecek bir esası Ceza Kanu
nunun derpiş etmesi bizi Garp demokrasi âlemi
nin karşısında düşününüz ne hale getirir, mevki-
imiz ne olur? Allah rızası için böyle şeyleri dü-

• şünmiyelim. Ve düşünmeye de bir sebep yoktur. 
Bilâkis demokratik hürriyetlerimiz üzerinde titiz 
olacak ve onları müdafaa edeceğiz. Bizim başar
dığımız inkılâbın en güzel eserlerini komünizme 
karşı lâzımgelen tedbirleri almak suretiyle koru
yacağız; fakat bunu yaparken hürriyetlerimizi 
takyit etmeyi düşünmeye lüzum hissetmek için 
ortada hiçbir sebep olamaz. Yerine münhasır ve 
maksur olarak alınacak tedbirler. 141 nci madde
nin birinci fıkrasında vuzuhu ve sarahati mak
sada münhasır olarak sağlıyacağız vatandaş an
lıyacak, hâkim anlıyacak. Vatandaş anlıyacak; 
şu memnundur; hâkim de anlıyacak; kıstas bu
dur, unsurlar bunlardır. Binaenaleyh «cebir» 
unsuru yerindedir. Hattâ ben bu maddenin fık
raları üzerinde bâzı mütalâalar ileri sürmeyi dü
şünüyordum. Bütün bu bozguncu hareketler hep 
Anayasa nizamını hedef tutar. Devletin iktisadi 
nizamı, içtimai nizamı; Anayasa ile müesses olan 
nizamlardır. Komünizm bu nizamı yıkmak isti- I 
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yor. Binaenaleyh biz bu fıkralarda Anayasaya 
dayanan nizam ve düzen «bozmaya matuf olaralt 
bu faaliyetlerin tariflerini vuzuhlandırmak su
retiyle bütün ipham ve tereddütleri ortadan kal
dırmış oluruz. İpham namına bir şey kalmaz. 
Diğer, demokrat memleketlerde komünizme kar
şı alman kanuni müeyyidelerde gördüm, bütün 
tarif vo unsurları getirip Anayasaya dayamakla 
tamamlıyorlar, sınırlarını sarih olarak göstermiş 
oluyorlar. 

Evvelki gün Belçika'nın bir tedbirinden bah
settim. Getiriyor, memleketin istikbalini tarif et
meyi hedef tutan efali Anayasaya muhalif olan 
hareketler olarak sınırlandırıyor. Senin bütün 
hürriyetlerin Anayasada; ana prensiplerin ora
da. O hürriyetleri ve o nizamı yoketmek istiyen 
bozguncu bir hareketin karşısındayız. Bu mem
lekete karşı tedbirler alırken Hükümetin esbabı 
mucibesinde belirtildiği veçhile tarifler, kıstaslar 
sarih olmalıdır. Tarifler sarih olmalı, kıstaslar 

, sarih olmalı, maksatları aşacak tatbikata mey
dan vermemek için, hattâ tatbikatta hâkimleri 
tereddüde düşürecek iphamlardan kurtarmak için 
maksada münhasır olmak üzere katiyet ifade et
melidir. Genç demokrasimize yakışır şekilde Ce
za Kanunumuz - Hükümetin tasarısında böyle
dir, diye boyuna tekrar ediyorum - demokrat bir 
memleketin Ceza Kanununun havasına uydurma- * 
lıyız. (Bravo sesleri) Bizim Ceza Kanunumuzun 
havası artık geriye doğru bakan, geriye giden 
hükümlerin havası olmamalıdır arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; mevzuubahs 
meselede cebir kelimesinin metinde ipkasını il-
tizamen mütalâa dermeyan eden arkadaşların 
tasvir buyurduğu vehamet şeklinde bir kanaate 
sahip değilim. Cebir kelimesi kanundan kaldı
rıldı mı bütün hürriyetlerimiz elden gidecekmiş 
gibi bir düşünceye sahiptirler. Bu, sadece bir 
tevatürden ibarettir. Böyle bir düşünce tama-
miyle nazari bir düşüncedir. Bunun ispatı ga
yet kolaydır. Çünkü mer'i olan kanunda cebir 
kelimesi mevcut olmadığı halde bâzı hürriyet
leri ifna edercesine mevcut partilerin kapatıl
ması vakıası asla vukubulmamıştır. 

İkinci mesele; bana Faik Ahmed Barutçu 
fırsat verdikleri için arzediyorum, İsviçrelilerin 
çıkarmış olduğu kanundan bahsettiler. Suçun 
âmmece, vatandaşça malûm olması için, gayet 
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iyi tarif edilmiş olmasının örneği olarak getir
ttiler ve bu kürsüden :dzah ettiler. Bu bir sa
atlik konuşmasının mihverini bu teşkil etti. Sa
yın arkadaşıma derhal arzedeyim ki, getirdik
leri örnek, kaziyenin tam aksini ispat edecek 
mahiyettedir. (iSağdan bravo sesleri). Çünkü, 
o İsviçre Kanununun istihdaf ettiği vatanın 
âtisini, istikbalini tahrip edici hareketler nere
de başlar, nerede biter, rengi, mahiyeti nedir, 
tamamen gayrimalûm. ıSuçun tarifi olarak ta
mamen umumi bir tâbir ıgetirilmiş ve bu suç
lar bu neviden bir fiil için memurları memuri
yetlerinden uzaklaştırmayı da hüküm altına 
almıştır. Hükümete, bu kadar umumi bir tâ
birle, bu kadar Igayrimuayyen bir tarifle suç 
isnat edilmiş olan bir memuru memuriyetten 
çıkarmak hak ve salâhiyetini buna istinaden 
vermek.... Ben şaştım; Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımız dikkatli bir arkadaşımızdır, hu
kukçudur, nasıl olur da vatanın istikbalinin 
tahribine matuf hareketler tâbirinden suçun 
gayet iyi tarif edilmiş olduğu mânasını çıkarır 
ve getirir de o suçun iyi tarif edilmiş olması
nın örneği olarak ifade eder. Hakikaten şaş
tım. Bizim maddemizi alacak olursanız suç on 
kat daha iyi tarif edilmiştir. Bir an için du
runuz, vatanın âtisinin tahribine matuf hare
ketler, bunlar nedir? Sosyalistte, liberalde 
başka başka şeylerdir. Dedikleri şekil üzerin
deki misali tamamen yanlış olarak 'getirmiş
lerdir. 

Arkadaşlar, biz vatanı müdafaa etmek mak-
sadiyle böyle bir kanun getirdik. Hürriyetle
rimizin mevcut olabilmesi için evvelâ bir vata
nın mevcut olabilmesi lâzımdır. Vatanın mev-
©ut olabilmesi için, istikbalimizin mahfuz bu
lunması lâzımdır. Bu da, evvelâ bir istiklâl da
vasıdır. Politika yapabilmek için, üzerinde ya
şayabilmek için, vatandaş olabilmek için bir 
vatanın mevcudiyeti şarttır. Bu dâva, bizim 
dâvamız şimdi hürriyetlerimizle beraber vatan 
hudutlarının müdafaası, bâkamızın müdafaası 
meselesidir. Hiç kimsenin vatandaş hürriyeti
ne tecavüz etmek aklından geçmez. Nazariye
leri bir tarafa bırakarak hakikatlarla temasa 
geçmek zamanı gelmiştir. 

Burada nazari olarak ileri sürülen mütalâa
larla, yapılan edebiyatla Nâzım Hikmet de mü
dafaa edilir. Her dâvayı talil ve tağşiş için na-
miye^en, edebiyattan, tarihten misaller getir-
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I mek, ve dâvayı tağşiş etmek mümkün oİui4, 

Müsaade ederseniz; söyliyeyim ki, bugüne ka
dar bu mevzuda çekilen ıstırap, vatandaş hür
riyetlerinin tehdit altında bulunmasında değil, 
aksi olarak mevcut hükümlerin kifayetsizliği 
yüzünden cemiyetin tehlikeye düşürülmesi isti
kametinde tecelli etmiştir. Bunun aksini iddia 
etmek zordur. 

Bu cebir kelimesi mevcut olmadığı halde. 
dahi, hakikaten kanunun ruhuna, ıgöre tecziye 
edilmesi matlûp olan, zaruri olan binlerce, on 
binlerce fiil ve hareket tamamen cezasız, hattâ 
takipsiz kalmıştır. İşte cemiyetin ıstırabı bu
radadır. 

Şimdi bu umumi hürriyet kisvesine bürüne
rek, hürriyet elden (gidiyor şeklinde bunu hu
zurunuza getirmek, maksadı gözden, kaybetmek 
neticesinden başka bir şeye yaramaz. Ben, 
hürriyet için endişe çeken arkadaşıma diyebi
lirim ki, aşırı sağcılık, aşırı solculuk kanunu 
getirildiği zaman - şimdi yerlerimiz biraz de
ğişmiştir, biz orada oturuyorduk, kendileri 
burada oturuyorlardı. - o kanunda cebir keli
mesinin mevcut olması lüzumunu, hürriyetleri
mizi muhafaza bakımından, müdafaa etmek 
hususunu ihmal etmiş olduklarını kabul etme-

| leri lâzımgelir. O kanun yapılırken kendileri 
pekâlâ ve elbette bu hukuki mütalâalarda ve 
hürriyetin müdafaası tarafında bulunmaları 
icabederdi. Şimdi bu kadar fazla hassasiyeti 
ben nabeca görmekteyim. Vatandaş hürriyet
leri tahdit altında değildir. Böyle nazari mü
talâalarla hedeften uzaklaşmak doğru değildir. 
Biz hükümet olarak igetirmiş olmamıza rağmen 
burada meseleler konuşulup kanaatlerin değiş-

I meşini mucip edille ortaya çıktıktan sonra 
yazılı olarak getirmiş olduğumuz metinden in
hiraf etmekte tereddüt göstermemekteyiz. 

Bu sözleri daha evvel Adalet Bakanı arka
daşımızın hükümet namına «cebir» kelimesinin 
kalkmasında mahzur (görmemekteyiz şeklinde 
yaptığı beyanı tasarının metinde kabul etmiş 
olduğumuz bir esastan inhiraf mânasında ala
rak bizi kusurlu görmemenizi rica için söylü
yorum, bu izahatı yapmak lüzumunu hissettim, 
arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Faik Ahmed Barutçu.1 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
I daha evvel söz istemiştim. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Başbakana cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Artık bilâhara. Buyurun Os
man Bölükbagı. 

OSMAN BÖLÜK3BAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; siyasi bir partinin mümes
sili sıfatiyle bu mevzuda memleketin itibarı 
bakımından ehemmiyetli telâkki ettiğim bir 
nokta üzerinde durmak lüzumunu hissettim. 
. Eğer bir siyasi partinin mümessili olmasay

dım, Faik Ahmed Barutçu arkadaşımızın güzel 
sözlerine ilâve edecek başka bir sözüm olmazdı. 

Burada bir arkadaşımız sosyalist partilerin 
de yasak edilmesi talebinde bulundu. 

Evvelki günkü beyanatımda 163 ncü madde 
yi tenkid ederken bu maddenin komünistliğe ait 
diğer maddelerle aynı seviyede tutulmasını ten
kid ederken eğer komünist din kisvesine bürünür 
bu itibarla bu maddeyi de beraber getirdik gibi bir 
müdafaa siperine çekilmek mümkün görülüyorsa 
buna verilecek cevap şudur : Demiştim ki, komü
nistliğin girmediği kisve yoktur. Sosyalist de 
görünebilir komünist, gayesinin bir vasıta ola
rak dinci de gözükür, herşey gözükür. Şimdi sos
yalizmi de mi yasak edeceğiz. Elbetteki hayır. 
Hükümet de böyle düşünmüyor demiştim. Binaen
aleyh evvelki beyanımı bu hâdise dolayısıyla bir 
kere daha tekrar etmek istiyorum : 

Millet Partisi, bir parti olarak Neo-liberal bir 
sistemi kabul etmiştir. Mutedil liberal olarak 
tercüme ediyoruz. Programında sosyalizmi açık
ça reddetmiştir. Fakat bir akideye taraftar olma
mak, o akideyi yasak etmek, ağızlan tıkamak mâ
nasına gelmez. Faik Ahmed Barutçu 'nun da 
ifade ettiği gibi bugün medeni dünyada sosya-

; lizme giden birçok memleketler vardır. Sosya
lizmin bu kadar alıp yürüdüğü bir devirde, bi
zimle dost olan birçok memleketler bu yolda gi
derlerken sosyalizmi yasak edelim demek tasav
vuru mümkün olan bir şey değildir. (Soldan öyle 
bir şey yok sesleri). Bakınız bir arkadaşınız ne 
diyor? 

Muhterem arkadaşlar; mademki ehemmiyetli 
bir meseledir, parti olarak hassasiyetimizi göster
meliyiz, aleyhimizde bir propaganda yapılmasın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde sosyalizmin 
aleyhinde bulunan kimseler de vardır diye bir 
arkadaşın fikrini büyüterek.. (Bir kişinin şahsi 
fikrî sesleri). Propaganda yapmak istiyenlere 
mâni olmak için hassasiyetimizi ifade ediyoruz. 
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(Soladn parti ve hükümet fikri değil sesleri), 
Vallahi biraz evvel bir arkadaşımız da konuştu 
ama sormadım. 

Arkadaşlar; hükümet fikri değildir, diyorlar. 
Ben hükümet fikri olamıyacağmı, olmadığını bi
rinci konuşmamda arzetmiştim. 

Muhterem arkadaşlar; belki benden ziyade 
cevap vermek Faik Ahmed Bey arkadaşımıza dü
şerdi. Fakat biraz evvel burada cereyan etmiş 
olan bir hâdise, benim de bir mesele üzerinde 
durmamı icabettiriyor. 

Sayın Menderes, bir hükümet başkanı ola
rak 11 aydanberi encümende bulunan kanun ta
sarısında hata ettiğini müzakere edildiğinin ikin
ci günü burada ifade edebiliyorlar. Nasıl Mende
res hata etmişse bu arkadaş da hata etmiş olabilir. 
Farzediniz ki o zaman suiniyet sahibi idi de söy
lemedi. Hakikati suiniyet sahibi olanlar da bu 
kürsüde söyliyebilir. Prensiplere sadakatten 

| bahsettiğimize göre bu da bir prensip. (Partici
lik yapıyorsun sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; aynı şeyleri Başbakan 
söyliyor particilik olmuyor da Bölükbaşı söyle
yince particilik oluyor, (öyle şey yok sesleri). 
den bu iki manalı politika oluyor. (Soldan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sadede gelelim efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa

ade buyurun, milletvekili olduğumuza göre bu 
kürsüde Menderes'le başkasının hak bakımından 
farkı yoktur. O arkadaş söylerken sükûnetle din
liyorsunuz, aynı mevzuu ben söylerken niçin hid
detleniyorsunuz? (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Halk Partisini müdafaa ediyorsun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 

hakikati müdafaa ediyorum. Kimin işine yararsa 
yarasın. 

Muhterem arkadaşlar, cebir unsurunu bizzat 
Hükümet teklif etmişti, üzerinde mütehassıslar 
durmuş, Adalet Komisyonu durmuş, profesörler 
celbedilerek bu mesele müzakere edilmiş ve bu 
kadar ince tetkiktan geçtikten sonra karşımıza 
gelen bir tasarıda bulunan cebir unsurlarının 
burada yapılan kısa bir müzakereden sonra kal
dırılmasının doğru olduğuna kaani değilim. Ce
miyetin, siyasi veya hukuki bir nizamını yok et-

I mek, seyyal bir tâbirdir. Her siyasi parti,eemi-
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yetin hukuki nizâminda bir değişiklik yapmak 
dâvası ile ortaya çıkar. Eğer cebir unsurunu or
tadan kaldıracak olursak, Profesör Faruk Erem'-
in de dediği gibi bu maddenin şümulüne girmi-
yeri hiçbir fikir hareketi, cereyanı düşünülemez. 

Sayın Menderes, bu tasarıyı, hürriyeti koru
mak için getirdiklerini ifade ettiler. Tasarıda, 
esbabı mucibede bu yazılı. Madem ki, hürriyeti 
korumak endişesiyle hareket ediyoruz, hürriyeti 
teminat altına almak, kötü tatbikına mâni olmak 
için cebir unsurunu muhafaza etmekte ne gibi 
mahzur tasavvur .ediliyor? Bendeniz burasını an-
lıyamadım. 

Eğer hakikaten cebir unsurunun muhafazasın
da bir mahzur varsa bu tasarıyı getiren Hükü
met, 11 ay encümenlerde müzakerelerde hazır 
bulunan hükümet, âlimleri çağırıp müzakere 
eden Adalet Encümeni buraya gelip bunun esba
bı mucibesini izah etsinler. Yoksa mücerret Hü
kümet ısrar etmiyor sözünün kimseyi tatmin et-
miyeceğini arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Adalet Bakam. 
Affedersiniz, tüzüğe göre takaddüm ediyor. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, kanunun met
ni sarih; buradaki müzakerelerde geçen ifadeler 
ve Hükümetin ve arkadaşların ifadeleri sarih. 
Böyle olduğu halde metni kanun haricinde bir
takım kıyaslarla partilere karşı olur gibi tama
men indî mânalar çıkardılar orta yerde madde
nin hudut ve şümulü ve bütün ifadesi sarili ve 
aşikârdır. Bunun haricinde şu şekilde veya bu 
şekilde birtakım kıyaslarla mevzuu karıştırmak, 
genişletmek, daha doğrusu mütebellir fikirleri 
yanıltmak meselesinin nereden geldiğini anlıya-
mryorum arkadaşlar. Bir gasıp yardır, bir hır
sızlık vardır, bir yankesicilik vardır. Gasıp ceh-
rendir, ceza görür. Hırsızlık hufyetendir o da 
ceza görür. Binaenaleyh bir malın başkasına 
geçmesi nasıl cebrî olmadan da bir suç ise, cemi
yet hayatında nizamı içtimainin bozulmasına 
geçerek yapılacak hreketlerde cebren de olabilir, 
cebirsiz de olabilir. Fakat bu, şu veya bu fikir 
hareketinin gayrimeşru bir hareket gibi tekarrür 
ettirilmiş bir madde değildir. Bu itibarla mad
de gayet sarihtir. Bu gibi kıyasi mütalâaların 
yerinde olmadığı kanaatindeyim. 

• '• OSMİN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Amma 
buna Demokrat Parti müdafaa etmişti. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Jrabzon) — 

Aziz arkadaşlarım; ben meseleyi polemikle bitir
mek noktai nazarında değilim. Esasen bu me
sele polemik mevzuu değildir. Bu mesele millî 
bir meseledir. Onun için meseleyi bu zaviyeden 
mütalâa etmek icabeder. İdeallerimize bağlılık 
kadrosu içinde tedbirlerimizi düşünmek durumun
dayız. Biz yardımcı fikirler getirmek arzusiyle 
geldik ve konuşuyoruz. İktidardaki arkadaşları
mızın da bize anlayışla mukabele etmesini istemek 
hakkımızdır. Adalet Bakanının sözlerini hiç be
ğenmedim. Zihinleri bulandırmak, bilmem şu, 
maksatla konuşmak gibi sözler sarfetmek bu kür
sünün seviyesine yakışmaz. Hele, Adalet Baka
nının lisanına hiç yakışmaz. Yerinde bulmadım 
Adalec Bakanının sözünü, doğru değil. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Bu seviye meselesi değil
dir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ben, Büyük Millet Meclisi kürsüsünün seviyesin
den bahsettim. Sözlerimi bilerek ve tartarak ko
nuşan bir arkadaş olduğumu bütün Demokrat 
Partili arkadaşlar bilirler. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Ben bilmiyorum. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bilmiyorsan her halde sen de öğrenirsin. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Öğreneceğim de yok. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar, mevzuu kaybetmiyelim ve istikame
tini değiştirmek için gayret sarfına da lüzum 
yoktur. 

Vaktiyle bu mevzu Büyük Millet Meclisine 
geldiği zaman cebir unsuru üzerinde durulmamış, 
müdafaa edilmemiş. Durulmamış, müdafaa edil
memiş olabilir, dâvamız zaten eksikleri tamamla
mak ve eksik yapılmış olanları, yanlış yapılmış 
olan şeyleri artık tekrarlamamak ve asla mazi
den misal almamak, ileriye doğru bakarak eksik
leri tamamlamaktır. Tam yeri gelince, tam dü
zenlenmesi iktiza eden noktalar gelince, eskiden 
böyle idi demek bence doğru değildir. Mühim 
olan diğer nokta, sayın Menderes'in dedikleri ce
bir unsuru esasen maddenin bünyesinde mevcut 
olmadığı zamanlardaki tatbikatın herhangi bir 
partinin teşekkülünü menedici olmadığıdır. Ken
dilerinin bir sözünü kendilerine hatırlatacağım. 
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Şemsettin $ünaltay kabinesi zamanında Oeza 
Kanununun matbuat hürriyetine taallûk, eden... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Maziden mi- ; 
sal alıyorsun. (Gülüşmeler). •: 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
ileriyi tenvir maksadiyle, ileriyi tenvir edici ol
mak üzere. Şemsettin Günaltay bunları biz tat
bik etmeyiz dediği zaman; siz tatbik etmiyebi-
lirisniz amma biz kanuni teminat isteriz demiş
lerdi. Doğrudur. Siyasi, şahsi teminat esaslı te
minat olmaz, bunlar nazari şeylerdir. Hakikatta 
kanuni teminat lâzımdır. 

Biz iktidarda iken 161 nci madde unutulmuş 
idi. Çünkü tatbikatı yoktu. Bu maddenin tedvini 
Atatürk'ün hastalığı zamanına rast gelmiş. Ata
türk'ten sonra acaba ne olur, rejme karşı bir 
hareket olur mu diye endişe hissedilmiş... O za
manki arkadaşlara sordum, nereden çıkmış bu 
kanun diye, o arkadaşların söylediğine göre Hü
kümet Adalet Komisyonuna gelmiş ve sırf söy
lediğim endişeleri bertaraf etmek maksadiyle 
bu maddeyi hazırlamışlar. Ama o maksada göre 
hazırlandığı için sonradan lüzum hâsıl olmıyan 
tatbiki hiç hatırü hayale gelmemiş. Ama yeni ik
tidar zamanında tatbika başlanmıştır. Demek ki 
mevcut olan tatbik edilmez, endişeye mahal yok
tur denemez. Ve onun için, huzur için kanuni 
teminat lâzımdır. 

Bir arkadaşımız cebir unsuru maddede ol
mazsa bu sosyalist partilerin teşkiline mâni bir 
vaziyet ihdas eder dedi mi? dedi. Ve komisyon 
namına bu böylece ifade edildi. Ve birçok arka
daşlara bu fikir lâyih oldu. 

Bu vaziyette Sayın Menderes bir defa esasta 
beraber olduğumuzu ifade etmiş oluyor; çünkü 
böyle birşey varit olmaz diyor. Cebir unsurunun 
yazılmaması hürriyetleri takyit için bu bakım
dan bir mahzur arzetmez diyor. Esasta beraber 
olduğumuza göre; mademki mahalli tereddüt ve 
iştibah olmuştur, bunu sarahatle ifade etmekte 
yani maddeye cebir unsurunu ilâvede bir mah
zur yoktur. Fazla olarak vazıh olmuş olur. 

Sonra dediler ki; Barutçu nasıl oldu da, Bel
çika'da memurlar hakkındaki bir müeyyideyi sa
dece; memleketi tahrip eden fiillerden bahsettiği 
halde Bize vuzuh bakımından esaslı örnek olarak 
gösterdi, dediler. 

Efendim, ben onu şunun misali olmak üzere 
arzettihı. Memleketin istikbalini tahrip eden 
efal sözü gayet müphemdir. Ama onu Anayasa 
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prensiplerine muhalif;,olan kaydına getirip,çağ
lıyor. Bu suretle vatandaş ̂ hangi nevi eijajlin 
maksut olduğunu vazıhan anlamış o|uypr. Onu 
bu! bakımdan misal olarak getirdim. Bizim de
diler getirdiğimiz metin, sarahat ve vuzuh bakı
mından, bundan daha ileridedir. Zaten gayemiz 
daha çok vuzuh ve sarahati iltizam ve temin 
etmek olduğuna göre ve maddedeki cebir nu-
suru da bu vuzuh ve sarahati temine matuf 
bulunduğuna göre ihtilâf ettiğimiz bir nokta 
olmamak lâzımgelir. Sarahat istiyor muyuz? 
İstiyoruz. Mahalli tereddüt olmuş mudur Ol
muştur. Sosyalist partilerin teşkilinin; bertaraf 
edilmesi mevzuubahs olmadığını kabul ediyor
lar mı? Ediyorlar. O halde bir cebîr unsuru 
ile bütün tereddütleri bertaraf edecek kanuni 
teminat sağlamak da iktiza eder. 

Dediler ki memleketin ve vatanın bütünlüğü 
ve varlığı mevzuubahistir. Binaenaleyh var
lığı mevzuubahis olan bir mevzuda tedbirler 
alınırken artık hürriyetlerimizin kaybından 
endişe izhar etmenin yeri değildir, dediler. 

Başbakanın işaretinden anlıyorum ki, öyle 
dememişler, • çok şükür. Demokratik hürriyet
ler bizim üzerinde titrediğimiz terakki yolunu 
açan esaslardır, o hürriyetleri korumak için 
bu kanunu yapıyoruz, deniyor ve öyledir. O 
halde o hürriyetleri murafaza yolunda endişe
ye hiçbir suretle yer vermemek tibiîdir. 

Hulâsa başladığım noktaya dönerek söyli-
yeyim ki, maksadım mevzuu bir polemikle bi
tirmek değildir. Hakiki ideallerimize bağlı, ga
yemize bağlı kalmak kadrosu içinde tedbir 
aramak yolundayız. Bu tedbirlerin icaplarını 
ihmal etmemek hususunda Hükümetin bize 
bizim de Hükümete yardımımız olmalıdır. Bir
birimizi tamamlamalıyız. (Sağdan bravo ses
leri) 

BAŞKAN — Kâmil Boran, buyurun. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Arkadaşlar; şaym Menderes Hükümetinin yük
sek huzurunuza getirdiği tasarıda, cebir unsu
runu esasını şart kılmıştır. 

Maddenin aslında cebir unsuru vardır. 
Çünkü.- komünizmde tahakküm vardır,•. komüniz
mi diğer fikirler eereyanlarındaıı ayıran fikir 
cebir unsurudur. Komünizmin korkunç tarafı 
ve gayeyi cebir yolu ile, terrör ile tesis etmiş
tir. Cebirsiz suç tahakkuk edemez. arkadaşlar. 
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E^Eben komünistlerin metot ve nizamlarında 
%$$£ mevctıttur^ ! FanîfcTEren,' değerli profe
sör ' arkadaşın Afdalet Komisyonu müzakerele- \ 
rinde aynen §u sözlleri1 söylediğini hatırlıyorum. 
Tahmin ederim ki sayın Menderes ve Samet 
Ağaoğlu orada mevcuttu. «Maddeye cebir un
surunu koyan, cebir unsurunu ilâve eden hü
kümeti takdirle karşılarım» demişti. Bunu şim
dilik geri almalarını yerinde görmüyorum. 

Necip Bilge arkadaşımızın izahları ve diğer 
arkadaşlarımın ileri sürdükleri fikirler yerinde
dir. Bunun maddede -aynen kalması yerinde
dir. İtalyan Ceza Kanununun aslında da mev
cuttur. Kıymetli cezacı arkadaşımız Rifat Ala-
bay bunu bilirler. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Hüseyin Ortakçıoğlu! 
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Komisyonunda 
bu kanunun yalnız 141 nci maddesinin müza
keresi tam bir ay devam etmiştir. Bu müzake
reler sırasında, komisyonda bu madde konu
şulurken cebir, unsurunu kaldıralım mı, kaldır-
mıyalım mı meselesi üzerinde uzun münakaşa
lar cereyan etti. Hukuk Fakültesi, hocaların
dan Faruk Erem, Sulhi DÖnmezer arkadaşla
rımız da komisyonda buna dair uzun uzun iza
hat verdiler ve neticede komisyonumuz şuna 
fcaani olmuştur kiv cebir unsurunun bu mad
dede bulunması lâzımdır. Eğer cebir unsuru
nu bu maddeden kaldırırsak bu maddenin tat
bikatı alabildiğine genişlemiş olur. Nitekim 
komünizmin geniş mânasını derinliğine kavra
mış olan; hâkimlerimizin azlığını bizzat hükü
met sözcüsü Adalet Komisyonunda belirtmiş
tir. Bu kanunun maddesinde «cebir» unsurunun 
kalkması o kadar mühim bir rol oynamaz. 
Haddizatında komünizmin içinde cebir unsuru 
mevcuttur. «Cebir» kelimesi kaldırılmış olsa 
bile unsur mevcuttur. Çünkü komünizmin tat
bikatı daima cebre dayanacaktır. Şu halde 
«cebri» niçin koyuyoruz? Maddenin suç unsur
larını sağlamak bacımından hâkime tatbikatta 
bir kıstas olsun diye konmuştur. O zaman hü
kümet sözcüsü'olan.-sayın zat komisyonda «ce
bir» unsurunun kaldırılmasına taraftar bulu
nuyordu ve hararetle müdafaa etmiştir. Demiş
tir ki : «Dünkü nizamımızla bugünkü nizamı
mız aynı değildir, «cebir» unsurunu koymak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu kanunun 
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tatbikatı bizim istediğimizden başka? şekilde te
celli edebilir.» 

Benini burada başka söyliyecek sözüm yok
tur. Sadece Adalet Komisyonunda uzun müza
kereler sonunda cebir "unsurunun kalmasına 
karar vermiştik. Bir önerge vermek suretiyle, 
esaslı surette tetkik edilmeden, buraya uz^n 
incelemelerden sonra getirilmiş olan kanunu 
kısa bir mütalâa ile değiştirmek daima hatalı 
oluyor. Af Kanununda da bu hata çok işlendi. 
Bunu esaslı surette tetkik etmiyen arkadaşla
rın sathi bir mütalâa ile, uzun çalışmalarla ha
zırladığımız, diğer maddelerle tenazur haline 
getirdiğimiz hükümleri karışık ve vuzuhsuz bir 
hale getirmelerini doğru bulmuyorum arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem ark|-

daşlar, sözüme Adalet Bakanının, «Bir kelimenin 
çıkmasından neden bu kadar aksi mânâlar çıkarı
lıyor» şeklindeki ifadesi ile başlamak istiyorum. 
Bir kelimenin girmesi veya çıkması ile suçun ma
hiyeti değişebilir veya bir fiil suç olabilir. 'Ken -
dişi bir misal verdiler; ben de bir misal vereyim. 

Evli olmıyan kimseler arasında rıza ile yapı
lan cinsi münasebet suç sayılmıyor, fakat cebren 
vâki olduğu takdirde bu bir suç sayılıyor. 

Buraya da cebir unsuru koymadığımız takdir
de hâdiselerin nereden başlayıp nerede biteceğini 
hâkim takdir etmeye imkân bulamıyacaktır. Bu
nu bir misalle izah etmek için 141 nci n e d e n i n 
birinci fıkrasının muayyen bir kısmını okumla 
istiyorum. Arkadaşlarım maddenin bu kısmı şp|r-
le demektedir : 

«...veya memleket içinde müesses iktisadi veya 
sosyal nizamları cebren yoketmeye matuf cemiyet
leri kuranlar.. » 

Şu hükme .göre memleket içinde müesses sos
yal nizamları cebren yoketmeye matuf cemiyet
leri kurmak bir suçtur. Bu cebir kelimesini kal
dırdığımız takdirde, memleket içinde müesses ni
zamları yoketmeye, kaldırmaya matuf cemiyetle
ri kurmak da suç olacaktır. Bu böyle olunca me
selâ iktidarda bulunan bir partinin hasımları, 
muhalefette bulunanlar daima iktidarın kurmuş 
olduğu nizamı ortadan kaldırmayı kendilerine 
amaç edinirler. (O değil sesleri) Daima bu böy
ledir. Faraza bir liberal parti ortaya çıkar, dev
letçiliği ortadan kaldırmak ister. Yahut devletçi 
bir parti liberal bir iktidarın kurmuş olduğu ni-
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zamı ortadan kaldırmayı hedef tutar. Binaen
aleyh cebir unsuru kalktığı takdirde bunları'tee-
rim etmeye imkân olacaktır ki, bu doğru değil
dir. Bu itibarla cebir* unsurunun ortadan kalk
maması lâzımgeldiği kanaatindeyim. • 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, hakikaten meseleyi 
partiler arası bir münakaşa haline getirmek ve 
bir polemik mevzuu yapmak doğru değildir ve 
böyle bir şey aklımızdan geçmiyor. Fakat Faik 
Ahmed Barutçu arkadaşımın sözlerine kısaca, 
birkaç cümle ile cevap vermek lüzumunu duy
maktayım. 

161 nci maddenin ne suretle tedvin edilmiş ol
duğunu hikâye ettiler. Ve o zamandan beri bu 
maddenin mevcut olduğu halde tatbik edileme
miş olduğunu ifade ettiler. Aynı şekilde cebir ke
limesinin kanunda mevcut olmamasından dolayı 
bir mahzur çıkmadığını ve fakat her hangi bir se
beple bu kelimenin kanunda mevcut olmamasın
dan büyük mahzurlar çıkabileceğini belirttiler. 

161 nci madde mevzuu tedvin edildiği günden 
itibaren bir mesele olarak cemiyetimizde hadis 
olmuş ve karşımıza çıkmış değildir. O sebeple 
tatbik edilmemiştir, fakat beriki madde, yani 
tetkik etmekte bulunduğunuz kanun maddesi ko
münistlik meseleleri bütün memleketlerde mev
cut olduğu için tatbikat halindedir. Yaşıyan bir 
madde olarak şimdiye kadar mevcut olagelmiştir. 
Binaenaleyh tatbikatta yaşıyan bir madde olarak 
mevcut olduğu halde cebrin mevcut olması hiç
bir mahzuru tevlit etmiş değildir. Burasını ken
dilerinin dikkatine arzederim. Ve yaptıkları kı
yasın yerinde olmadığını belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar tertip
lenmiş olan komünistlik vakaları cebre istinat 
ederek cebirle meydana getirilmiş vakalar değil
dir. Şimdi şurasını sormak istiyorum; hiçbir ce
bir unsuru bulunmadan bir vatandaş Ulus mey
danında bir miting tertip etse ve orada dese ki, 
Türkiye üç parçaya bölünmelidir, cebirle değil 
bunun propagandasını yapsa, bunun mitingini 
tertip etse bu hareketi suç mu telâkki edilmek 
lâzımgelir, suç telâkki etmemek mi? Bu noktayı 
tâyin etmek lâzımdır. Ben, bu memlekette bu 
suretle hareket etmeyi tecviz etmenin iyi netice
ler vereceği kanaatinde değilim. Bâzı arkadaşlar 
diyorlar ki; bir nizamı yoketmek, bir içtimai sı
nıfı yoketmek, cebren olsun. Cebir unsuru olma
dan bir içtimai sınıfı yok etmeye azmetmiş ol-
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mak suç sayılmaması icabeder. Mevcut ve mües
ses içtimai nizamı yoketmek için cemiyet kurma
yı cebir ve sair olmadığına göre mübahmı telâk
ki edeceğiz? Bunu yasak etmek icabettiği takdir
de hürriyetlerin hangisi ifna edilmiş olacaktır? 
İktidar, diyorlar kendisine muhalif iktfsadi, iç
timai fikirleri veyahutta böyle siyasi içtimai fi
kirlerle kurulmuş olan partileri yoketmek için 
çalışıyor. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhalefet, ikti
darın kurmuş olduğu nizamı değiştirmeyi kendi
sine amaç ittihaz eder. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Acaba muhalefet, burada bahis mev

zuu olan muhalefet nedir? Arkadaşlar, düşünce
me göre burada bahis mevzuu olan nokta komü
nizmi tarif edebilmektir. Bütün endişeler bun
dan ileri gelmektedir. Bunlar komünizmin ta
rifini yapmak gayretinden ileri gelen neticeler
dir. Yani cümlenin maksudu bir ama rivayet 
muhtelif. Hiçbir zaman Halk Partisi muhalefe
tini, Millet Partisi muhalefetini komünizm tat
bikatı altında yok etmiye çalışmak bir iktidarın 
yedi kudretinde sayılamaz. Sonra biz bunu hâ
kimlere veriyoruz. Hâkimler münferit hâdiseler 
olarak bunu tatbik edeceklerdir. 

Müsaade ederseniz arkadaşlar; acaba bu tat
bikat ileri sürülen endişeyi tevlit edecek olsa 
yanlış tatbikat bu memlekette fikir hürriyetini, 
siyasi hürriyetlerimizi, içtimai hürriyetlerimizi 
ortadan kaldıracak bir istikamet tutacak olsa; 
ben burasını anlamıyorum, bu sonuna kadar 
devam edecek ve mahkeme kararlariyle komü
nist namı altında fikir hürriyetleri takibe uğ-
rıyacak ve giderek rejim değişecek, bunu kabili 
tasavvur telâkki etmek çok zordur. 

Arkadaşlar; aksine olarak müteaddi ve 
mütecaviz bir kuvvet olarak hürriyet perdesi 
arkasında cemiyetimizin temelini tahrip et
miye çalışan kuvvetlerin teşkil ettikleri tehlike 
günden güne büyümektedir. Biz bunun tedbiri 
için huzurunuza gelmiş bulunuyoruz ve ben bâ
zı endişelerin ötesinde burada, bu topluluğun 
müşterek vicdanında hâkim olan endişenin hu 
olduğuna tamamen kaniim. Aynı maksadı ta
kip eden insanlar arasında, birbirini tenvir.-;et
mek maksadiyle konuşmakta olduğumuza ka
niim. Bu meselede netice itibariyle tamamen 
birleşmiş olduğumuza kaani bulunuyorum. 
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BAŞKAN — Behzat Bilgin. 
ŞEHZAT BlLGÎN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Başbakanın iki defa konuşma
sından sonra benim buraya gelmem lüzumsuz 
olacaktı. Çünkü izah etmiş oldukları bâzı hu
susları sormak maksadiyle söz almıştım. Fakat 
Sayın Başbakanın bu izahatı, itiraf ederim ki, 
ilk defa olarak beni tatmin edecek durumda 
değildir. 

Bu cebir unsuru meselesi buraya hiç gel-
miyebilirdi. Hükümet başka bir gerekçe ile bir 
tadil kanunu getirebilir ve belki çıkarabilirdi. 
Benim hayret ve üzüntümü mucip olan nokta 
Hükümetin bizzat zaruretini gerekçede müda
faa ettiği bu cebir unsuru mefhumunu, gene 
kendisinin, kendi iddiasına karşı geri alması 
ve bu defa aksini iltizam etmesidir. Birinci 
defa Hükümet, gerekçesinde getirmiş olduğu 
maddelerden bir kısmının müzakere dışı bıra
kılması talebine iltihak etti. Ve bunu hakikaten 
Sayın Menderes'den beklediğimiz bir büyüklük 
icabı olarak bir hatanın itirafı şeklinde kabul 
ettik ve alkışladık. Fakat hatanın dayanacağı 
ve duracağı bir yer olması lâzımgelir. Eğer Hü
kümet gerekçesindeki bütün maddeleri birer 
birer geri alacak olursa, Fransızların dediği 
gibi, hangi azize nefsimizi vakfedeceğimizde 
tereddüde düşeriz? Şimdi Hükümetin bırakmış 
olduğu, müdafaa orgümanlarmı, diyelim, onun 
yerine biz kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bu cebir unsuru niçin lâzımdır? Gerekçede 
vuzuhla tafsil edilmiştir. Çünkü cebir unsuru 
olmazsa siyasi partilerin ve cemiyet hareketle
rinin teşekkülünde gayeyi aşan takipler olabilir. 
Meselâ o vakit, bu hüküm bir sosyalist partinin 
kurulmasına mânidir. Hükümet gerekçede bu 
fikri isabetle müdafaa ettikten sonra şimdiki 
sözlerinden: «Hayır, sosyalist bir partinin te
şekkülüne mâni olmaz» gibi bir mâna çıkıyor. 
Cebir unsurunun ipkası bu maddede cemiyetin 
ve ferdin hürriyetini koruyacaktır. Deniyor k i : 
«Cebir unsuru şimdiye kadar yokken de bun
dan hiçbir mahzur doğmamıştır.» bendeniz bu
na pek emin değilim. Acaba bu cihet Adliye 
istatistiklerine istinaden mi ifade ediliyor? 
Çünkü şimdiye kadar birçok vatandaşlar komü
nistlik iftirasiyle hapishaneye atılmış sonra 
beraet etmişlerdir. Fakat bu hal onların aylar
ca hapishanelerde kalmalarına mâni olmamış
tır. öyle zannederim ki, cebir unsurunun mevcut 
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maddede bulunmaması bunun saiklerinden biri 
olmuştur. 

Şimdi, bu unsuru maddeden tecrit ettiği
miz zaman ahval nereye varabilir? Bir içtimai 
sınıfı yoketmek, tâbiri cebir kaydını ortadan 
kaldırırsak nerelere kadar varan bir şümul ka
zanır 

Bilfarz, Toprak Kanununun genişletilmesi 
•yolunda bir cemiyet kurulsa, bütün çiftlik
lerin topraksızlara dağıtılması, - hattâ Toprak 
Kanunu kayıtlarından çok ileri giderek isten
se - fakat Meclisten çıkacak bir kanunla isten
se. Burada bir çiftlik sahibi sınıfının yokedil
mesi gayesi vardır. Aksini iddia etmek müm
kün değil. Fakat cebren yokedilmesi yoktur. 
Kanuni bir yolla yokedilmesi vardır. Bunu 
biz maddenin şümulüne girer bir hareket mi 
telâkki etmeliyiz 

Sonra, bir noktada daha nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Hükümetin müdafaalarında 
ve ,aym görüşü iltizam eden hatiplerin müda
faalarında cebir unsuru maddi bir unsur olarak 
mütalâa ediliyor. Harekette cebir tezahürü ol
mazsa komünizm olmıyacak mı? Diye sorulu
yor. Gerekçe bunun aksini vâzıhan kayıt et
miştir. Gerekçeyi Hükümete ka^şı biz mi müda
faa edelim? 

Çünkü bir de ananevi cebir unsuru vardır. 
Eğer bir hareket mahiyeti itibariyle cebir vuku-
bulmaksızm tahakkuk edemiyecek mahiyette ise 
maznunlar itiraf etseler de, etmeseler de orada 
cebir vardır. Cebir unsuru maddede cebre ma
tuf bir tasmimi ifade eder. Nihayet cebir un
suru maddede fiile raci olarak değildir. Kasta 
matuf olarak kaydedilmiştir. 

Yani hâkimin arıyacağı suç, harekette kasit 
ve saikı itibariyle cebir kullanma âmili mevcut 
olup olmıyacağıdır. Halbuki bir komünist ajis-
manı, hareketi, fiili tasavvur edilemezki, maz
nun ne derse desin, içinde cebir, kasıt ve tasmi
mi mevcut olmasın. 

Binaenaleyh burada Sayın Menderes'in sor
dukları suale de cevap vermiş oluyorum: 

Sözde cebir kullanmadan bu memleketin şu
na buna bölünmesi teklif edilse burada hakikatte 
cebir kullanma maksadı aşikâr olacaktır. (Neden, 
neden sesleri). Arzedyim: Çünkü bu memleketin 
ikiye üçe bölünmesi cebir kullanmadan kabili 
tahakkuk bir kaziye olamaz. Türk milletinin bir
liği karşısında bu aşikâr bir hakikattir. Böyle 
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bir emeli takip edenler ancak cebir kullanılma- ı 
sini tasmim etmiş olan kimseler olabilir. Aksi 
takdirde böyle bir emel abes olur. 

Hülâsa, arkadaşlar; sayın Menderes belki 
Mecliste esen havaya uyarak işi kolaylaştırmak 
bakımından «cebir» unsurunda ısrarda lüzum 
görmemişlerdir. Bunun samimi kanaatlerinin ve 
tercihlerinin ne dereceye kadar bir ifadesi oldu
ğunu tâyin etmek bendenize düşmez. Fakat Baş
bakan hesabına, kendilerinin gerekçeye isabetle 
geçirmiş oldukları mütalâaları müdafaa etmek 
fırsat ve şerefi bize düşmüştür. Bu «cebir» un
surunun maddede muhafazasını bendeniz sayın 
arkadaşlardan hürmetle rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; bâzı kıymetli arkadaş
larımız Behzat Bilgin gibi Hükümetin maddeleri 
birer birer geri almasındaki mahzura kendi tâ-
birlerince biraz da garabete işaret ettiler. Hüseyin 
Ortakçıoğlu arkadaşımız burada konuşurlarken en
cümendeki müzakereleri tam olarak nakletmedi
ler. Hükümet görüşünü encümende bulunan di
ğer arkadaşlar gayet iyi hatırlarlar. Bu görü
şün şimdi sayın Başbakan tarafından müda
faa edildiği şekilde tecelli ettiğini arzederim. 
Yani orada bulunan ve zaman zaman hüküme
ti de temsil eden bir insan sıfatiyle diyorum ki, 
- Osman Şevki arkadaşımızı burada göremiyo
rum - encümende bu meseleyi kendileri ortaya 
atmışlardır. Rifat Alabay da beraberdiler. Bu 
mesele ortaya atıldığı zaman, bütün encümen 
azaları da hatırlarlar, hükümet olarak biz bu 
fikri tuttuk. Ondan sonra komisyonda cebir ke
limesi müdafaa edildi ve kabul edilerek huzu
runuza geldi. Bunu belirtmemin sebebi, Büyük 
Meclisin karşısında âni bir fikir tebeddülü ile 
bulunmadığımızı arzetmek içindir. 

İkinci meseleye gelince : I 
Arkadaşlar; bu kanun projesi huzurunuza I 

geldiği günden beri bir nokta üzerinde ittifak 
halindesiniz. O da, komünizmin bu memlekette 
yerleşmemesi, tutunmamasıdır. Fikir olarak 
da, fiil olarak da komünizm ezilmelidir pren
sibinde ittifakımız tamdır. (Bravo sesleri). 

itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, burada 
fikir hürriyetine bir tahdit vardır. Meselâ 
Fransa'da komünist partisi kurmak serbesttir, I 
Türkiye'de sedbest değildir. Parti cebir yolu 
ile gelmez arkadaşlar. Parti seçim yollariyle, | 
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fikir yoliyle gelir. Komünist partiyi kuracak 
mıyız? Komünist fikri kabul edecek miyiz? 
Vicdanlarımızın sesi budur. Fikir olarak da 
komünizm menedilmektedir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız, bilhassa 
Necip Bilge arkadaşım nazariyenin içinde ka
larak söyledi. Müsaade edin de ben de bir an 
nazariyeye teveccüh edeyim. Ancak nazariye
nin dehlizlerinde birbirimizi kovalamamak şar-
tiyle. Şimdi tasarının şu maddesindeki tarifin 
sosyalizmin tarifleri içinde olduğunu iddia et
mek mümkün müdür? Ben bu tarifin sosyaliz
min tarifleri içinde olmadığını söyliyebilirim. 
Hiçbir sosyalist, kürsü ve nazariyeci olsun, ak
siyon adamı olsun şuradaki tarifi kendisinin 
diye benimsiyemez. Bu, ilmî bir realite .olarak 
kabul edildikten sonra cebir unsurunun işe ka
rışıp karışmaması ne kadar ehemmiyetli olmak
tadır. Mesele sosyal bir sınıfı yoketmek diyor... 

CEZMÎ TÜRK (('Seyhan) — Ama kısmen 
diyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ıSAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Müsaade buyurun, bir kere şunu kabul edelim. 
«kısmen» üzerinde de mutabık kalırız. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — «Kıs
men» i kaldırmayı esasen teklif ediyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ıSAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Onun üzerine de geliriz. Bendeniz esas üzerin-
deyim, prensip üzerindeyim. 

Bir sosyalist parti, programına, ben çiftçi 
sınıfını yok edeceğim diye hüküm koymaz ar
kadaşlar. O halde netice nedir? Eğer komü
nizm bu metotlarla hareket ediyorsa, yani şu
radaki tariflerde komünizmin mahiyeti asliye
sine nüfuz edilmiş ise, bu maddeyi kabul ede
cek olan vâzıı kanun bu madde içerisinde ceb
ri kendiliğinden mevcut diye farz ve kabul et
miş olacaktır. Bir adam kalkıyor, ben komü
nistim diyor. Biz ona sen komünist olduğuna 
ilân edebilirsin diyecek miyiz? Hayır arka
daşlar, ona bu imkânı vermiyeceğiz. Şimdi 
bravo dediniz, beni alkışladınız, bu suretle 
vicdanlarınızın sesine tercüman oldunuz, ama 
adam kalkıp diyecek ki, ben cebir kullanmıyo
rum; ona hayır diyeceğiz, sen komünistliğini 
ilân ettiğin andan itibaren ve yahut hâkimin 
vicdanında senin komünistliğin tebeyyün ettik-
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ten sonra sen ister cebir kullan, ister kullan
ma suçlusun. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bir an farzedelim ki, cebri kabul ettiniz, bu 
demektir ki, artık komünizm yasak değildir, 
hattâ gizli şekilde çalışmak yasak değildir. Ko
münistlerin nasıl çalıştıklarını biliyorsunuz. 
hücre halinde gizlice yan yana geliyorlar, fik
ri ekseriya bu yol ile tamam etmeye çalışıyor
lar. Farzedelim ki, böylece bir hücre içinde 
toplanmış olan sekiz kişiyi yakaladık. Bunlar 
bize şöyle diyebilirler: «Biz komünizme inanı
yoruz. Biz inandığımız bu fikri oğullarımızdan 
başlıyarak, ailelerimizden başlıyarak, nasihat 
ve telkin yolu ile yayacağız. Gizli kalmaktan 
maksadımız ise şudur: İstemiyoruz ki komşula
rımız komünist olduğumuzu duysun. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, cebir kullan
madan da komünizm şu arzettiğim şekilde ce
miyeti tahrip edecek, çalışmalarına imkân ve 
fırsat bulabilir. 

Muhterem arkadaşlar; konuştuğumuz mev
zu, tekrar edeyim, açıkça ifade edeyim, fikir 
hürriyetinin bir köşesinin tahdidi mevzuudur. 
Bunu böylece kabul ettikten sonra cebir mef
humu kendiliğinden ortadan kalkar. Ama di
yecek olurlarsa ki, fikir sahasında kalmak şar-
tiyle, istiyen anarşist olur, istiyen komünist 
olur, istiyen cumhuriyetçi olur, buna karışmı-
yalım, bende böyle diyenlere, bu da bir fikir
dir, fakat millî vicdanın sesi bu yolda değildir, 
cevabım veririm. 

Arkadaşlar hakikatleri görelim, fikir hürri
yeti prensibi içinde kalacağız diye kendisinden 
başka her fikri mahkûm etmiş olan kominizme 
ve komünistliğe müsaade etmiş olan memleket
lerin % 90 ı bilfiil anarşiye düşmüşlerdir. (Bra
vo sesleri). Fikir olarak komünistliğe müsa
ade etmiş olan birçok memleketlerin isimlerini 
zikretmiyeeeğim, siyasi hayatlarının ne buh
ranlı bir vaziyette olduğunu, ne kadar ıstırap
lar içinde çırpındıklarını görüyoruz. O memle
ketler komünist partilerinin teşekkülünü kabul 
etmiş oldukları için bu hale ıgelmişlerdir. 

'Son olarak şunu da söylemek isterim: Ken
disinden başka hiçbir fikri kabul etmiyen bir 
fikre serbest inkişaf sahası vermek bizzat fikir 
hürriyeti prensibini en büyük bir tehlikeye at
mak olur. Komünizmi fikir olarak da mahkûm 
ettiğimiz gün fikir hürriyeti büyük zaferini ka-
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zanmış olacaktır. (Bravo sesleri ve şiddetli al
kışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Başbakan Muavinini dik
katle dinledim. Komünizmin bir fikir olarak da 
Türkiye'de yasak edildiğini ifade buyurdular. 
Arkadaşlar, komünizm, başka memleketlerde bir 
siyasi parti halinde teşekkül etmiş bulunuyor. 
Fakat unutmamak lâzımdır ki her yerde maksa
dına varmak için ihanetten ve gizli faaliyetten 
kaçınmıyor. Fransa'da komünizm, bir parti ha
lindedir fakat Torez diyor ki: Rusya gelirse ona 
kurşun atmayız, Rus askerlerini selâmlarız, di
yor. Muammer Alakant arkadaşımız, bu kürsü
de, Demokrat Parti sözcüsü olarak, 1949 senesin
de aynı maddelerin tadili için, Halk Partisi ik
tidarı buraya geldiği zaman, aynen şöyle söyli-
yor, müsaade buyurursanız zabıttan okuyacağım; 
bakınız ne diyor arkadaşımız: 

Yoksa — komünizm yalnız bir fikir mücadelesi 
olsaydı, yalnız sosyalizm gibi memleketin varlı
ğını tehlikeye koymıyacak bir fikir cereyanı ol
saydı, ve memleketimiz bu nazik coğrafi vaziyet
te olmasaydı İngiltere ve Amerika'da olduğu gi
bi onun dahi bir fikir ve vicdan meselesi olarak 
telâkkisi cihetine gidilebilirdi. 

Arkadaşlar, İngiltere'de, Fransa'da diye mi
sâl gösteriliyor, oralarda dahi, Amerika'da dahi 
komünistler Rusya'nın amaline casus olarak hiz
met ediyorlar. Binaenaleyh komünizmin esasen 
mahiyetinde cebir vardır. Cebir unsurunu mad
deye koymakla komünistler buna katılacaktır, 
diye bir mâna çıkarmaya imkân yoktur. (Gürül
tüler) Müsaade buyurun; öyle fikirler vardır ki 
arkadaşlar... Evet intihapla iktidara gelecektir. 
Fransa'da komünizm. Evet ama Torez Rus as
kerlerini karşılamaya hazırdır, intihap maske
dir, fırsat bulduğu zaman her şeyi yapar ko
münist. (İyi ya, biz de bunu söylüyoruz, fırsat 
vermiyelim diyoruz sesleri, soldan). Amma mü
saade buyurun, hiddetlenmeye ne lüzum var. Ce
bir unsuıunu koymak dedikleri gibi bir tehlike 
tevlit etmez. Bir adam komünisttim mi diyor, 
komünistlik iyidir mi diyor, komünist hedefine 
hemen her yerde cebir kullanarak, ihanet kulla
narak vardığına göre kanun oun vakasını tuta
bilir. Binaenaleyh kanunda cebir unsuru yok
tur, diye komünistlerin yakası bırakılıyor diye 
bir mâna çıkarmak doğru değildir. Aynı kanun 
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1949 da burada müzakere edilirken muhterem 
hukukçumuz Sayın Fuad Hulusi Demireİlî o za
manın Demokrat Parti Gurup Başkanı bulunu
yordu. Bakınız ne buyuruyorlar; «Arkadaşlar, 
bir zam an faşist idaresi altında yaşıyan İtalya'da 
o zaman yürjürlükte bulunan kanunu tetkik ettik. 
Bu gibi zararlı, devletin ve cemiyetin temellerine 
karşı hareketi mutazammm olan cemiyetlerin 
men'i hakkındaki kanunda onlar maddelerinde 
daima (visleman) yani cebir ve şiddet tâbiri kul
lanmışlardır. 

Arkadaşlar; biz de demokrat bir memleketiz. 
Binaenaleyh Türk ilinde fikir üzerine her za
man cemiyet teşkil edilebilir. Komünizm husu
sunda ben bu fikre taraftar değilim. Fakat ce
bir ve şiddet, kullanmak bir fikir için hattâ .nute
ber olan en doğru bir fikir için dahi olsa cebir 
ve şiddet esasına mübteni cemiyet kurulamaz. 
Amma denecek ki, hattâ dendi ki böyle cemiyet
lerin programlarında biz cebir ve şiddet Kulla
nacağız, cebir ve şiddete müracaat edeceğiz der
ler rai? Demezler tabiî doğrudur. Zaten bu gibi 
cemiyetlerin memleketimizde teşkili memnudur. 
Açık programlı olmaz öyle cemiyetler. Eğer teş
kil edilecek cemiyetin mahiyetinden cebir ve şid
det vasıtalarına müracaat edeceği anlaşılırsa bu 
cezalandırılır. Binaenaleyh kanun metninde ce
bir maddesinin bulunması, mahiyeti itibariyle ce
bir ve şiddet kullanmadan hedefine varamıyacak 
cereyanların yakasını boş bırakmayı tazammun 
etmez arkadaşlar. Fazla mal göz çıkarmaz bir em
niyet tedbiridir. (Soldan çıkarır sesleri). 

/VHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili 
arkadaşlarım, Cezmi Bey arkadaşın halisane tav
siyesi olmasaydı sizin huzurunuzu tasdi etmiş ol-
mıyacaktım. 

Bu kanunun birinci fıkrasını okuyan bir 
arkadaşımız dediler ki, eğer cebir unsurunu 
kaldırırsak bu memlekette sosyalist partisi ku
rulmaz. Ben de oturduğum yerden şöyle bağır
dım : Bir sosyalist partisi bu vasıflarla karşımıza 
çıkarsa buna müsaade edemeyiz. Bugün bu ka
naatteyim, yarın da bu kanaatimi muhafaza VQ 
devam ettireceğim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) _ Siz sosyalistsi
niz Ahmet Bey.. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) _ Cezmi 
Türk arkadaşım müstakildir, belki yarın bir sos
yalist parti kurabilirle-!*, belki de şimdiden onun 
hazırlıklarını yapıyorlar. 
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. CEZMİ TÜRK (Seyhan) —- Sizin partiniz 

sosyalisttir. 
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Yalnız bu

yurdular ki, dış memleketlerde vâki neşriyatı 
okusunlar, fikir cereyanlarını öğrensinler. Ben 
dış memleketlerdeki neşriyatın Türkçelerini şim
di değil, kimsenin tavsiyesi olmadan çok eski 
zamanlardan beri okuyagelmişimdir. Fransa'da 
bîr komünist partisi vardır, ingiltere'de de var. 
Fakat Fransa'nın İkinci Cihan Harbinde ne ka
dar dayandığını daha doğrusu hiç dayanamadı-
ğmın sebeplerini çok iyi takdir etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlar, muhitin dışındaki eser
leri mutlaka okumak icabetmez. Evvelâ ben yaşa
dığım memleketin bünyesini, icaplarını ve mem
leketin jeopolitik durumunu düşünmek mecburi
yetindeyim. Bu noktadan hareket ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, ben beklerdim ki, Cezmi 
Türk arkadaşımız sosyalizmin bir ilim olması ba
kımından... (îlim değil sesleri, fikir sesleri). Bir 
ilim ve aynı zamanda bir fikir olması bakımın
dan maddenin şu fıkrasına uygun düşmüyor ve
ya düşüyor desin. 

Bendeniz okuyorum ve bakıyorum ki, burada 
tavsif edilen suç, cemiyet içerisinde sosyal bir 
sınıfı ya kısmen veya tamamen yoketmektedir. 

Arkadaşlar, biz Demokrat Parti olarak iktida
ra geldiğimizde bu memleketin hangi iktisadi, iç
timai nizamını kısmen veya tamamen ortadan kal
dırdık?. 

Bizim burada bu kanunun, bu tasarının birin
ci fıkrasından anladığımız mâna şudur : Karşı
mıza çıkacak olan bir parti memleketin mülki
yet esasını, aile hukukunu ortadan kaldıracak 
ve memleketin iktisadi nizamlarını alt üst ede
cek, bu kimdir?. Komünisttir. Eğer burada tav
sif edilen şekilde karşımıza her hangi bir parti 
çıkarsa buna müsaade edemeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, cebir unsurunun niçin 
lüzumu vardır, niçin yoktur?. Âcizane kanaatime 
göre kendimi bir hâkim mevkiine koyuyorum. 
Bir yerde bir komünist yuvası yakalanmıştır. 
Komünistler karşıma geliyor, kendilerini müda
faa etmek sadedinde bana diyorlar ki; bizim ne
remizde cebir var?. Biz asıl cebir ve tahakkümden 
korktuğumuz içindir ki, gizli yerlerde çalışıyoruz. 

Hâkim vardır, belki de hakikaten mahiyeti 
itibariyle komünizmanm biııefsihi ve bizatihi 
kendisinde cebir vardır, diye bir kanaate vâsıl 
olabilir. Fakat her hâkimin aynı şekilde düşüne--
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ceğini bendeniz tasavvur edemiyorum. O halde 
cebir unsurunun ortadan kaldırılması lâzımdır. 
Muhterem heyetinizin vereceği karar elbette mu
ta olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, daha söz alınış sekiz 
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arkadaşımız vardır. (Vakit gecikti sesleri) Fakat 
vaktin, ademimüsâadesine binaen 26 Kasım 1951 
Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere Bir
leşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 

«••» 

8. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Manavgat Ulualan ovasının sulanmasına 
başlanması dolayısiyle Manavgat Belediye Baş

kanı Vehbi Şehirli'nin teşekkür telgrnfı. 

*>&<* 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Gülhane Hastanesi Röntgen Servisi mesaisinin 
istatistikle bildii'ilmesine, bu istatistiğin Numu
ne Hastanesinin kayıtlariyle mukayesesine, bu 
hastanelerde röntgeni idare eden doktorların 
hariçte filim makinelerinin bulunup bulunma
dığına, varsa bir sene içinde yaptıkları iş mik
tarına ve Gülhane Hastanesini daha verimli 
çalıştırmak için ne düşünüldüğüne dair MUM 
Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarından olan sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstün-
dağ'ın yazılı cevabı (6/395) [1] 

23 Kasım 1951 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Sosyal Yardım işleri 

Genel Müdürlüğü 
Genel No. 106 
özel No. 23413 

özeti : Yazılı soru önergesi su-
sunulduğu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Burdur Milletvekili sayın Mehmet özbey'-
in, «Gülhane Hastanesi Röntgen Servisi mesai-

[1] Bu sorunun Millî Eğitim ve Millî Savun
ma bakanlıklarından gelen yazılı cevapları (2) 
nci Birleşimin sonundadır. 

sinin istatistikle bildirilmesine, bu istatistiğin 
Numune Hastanesinin kayıtlariyle mukayese
sine, bu hastanelerde röntgeni idare eden dok
torların hariçte filim makinelerinin bulunup 
bulunmadığına, varsa bir sene içinde yaptık
ları iş miktarının ve Gülhane Hastanesini daha 
verimli çalıştırmak için ne düşünüldüğüne» 
dair yazılı soru cevabının ilişikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Soysal Yardım 
Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet özbey'in 
2 . VII . 1951 tarihli yazılı soru önergesi cevabi: 

Yazılı sorunun birinci maddesi Gülhane Has
tanesi ve Tıp Fakültesini ilgilendirmesi dolayı
siyle Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlık
ları, ikinci maddesinin son kısmı ile dördüncü 
maddesi ilgisinden ötürü doğrudan doğruya 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından cevaplan
dırılması gerektiği cihetle ikinci maddesinin ilk 
kısmı ve üçüncü madde cevapları aşağıda arz-
olunmuştur. 

Madde 2. — Ankara Numune Hastanesinde 
iki röntgen makin ası ve iki de mütehassıs bu
lunup bu hastane röntgen servis ve polikliniğin 
yaptığı radyoskopi, radyografi ve radyoterapi 
mesaisi 1946 yılından 1950 yılı sonuna kadar bi
rer senelik ve 1951 yılının mesaisi ele 6 aylık 
olarak bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 3. — Gülhane Hastanesinde Röntgen 
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Lâboratuvarını idare eden Prof. Dr. Eftal Aşar 
ve Numune Hastanesindeki Röntgen Lâboratu
varını idare eden Dr. Ali Feyzi Işıkman ve Dr. 
Fevzi Aybers'in hariçte kendi adlarına röntgen lâ-
boratuvarları bulunduğu, bunların.başkalariyle 
müşterek olmadıkları, Feyzi Işıkman'a ait mua
yenehanenin 1928 senesinde, Fevzi Aybers'e ait 
olanın ise 1947 senesinde tesis edildiği ve birin
cisinin 17, ikincisinin de 485 sayı ile sağlık mü
dürlüğü serbest mensubini sıhhiye defterinde 
kayıtlı bulunduğu, Prof. Dr. Eftal'e ait muaye
nehanenin ise müdürlükte kaydi olmadığı anla
şılmıştır. 

17 . VII . 1950 tarihinden 17 . VII . 1951 
tarihine kadar bir sene zarfında Prof. Dr. Eftal 
Aşar'in 505, Dr. Feyzi Işıkman'm 405 ve Dr. 
Fevzi Aybers'in 27 . VI . 1950 tarihinden 26 . 
VI . 1951 tarihine kadar bir sene zarfında 512 
hastaya baktığı; 

Clerek Numune Hastanesindeki gerek Gülha
ne Hastanesindeki mütehassıslar muayenehane-
lerindeki röntgen cihazlarını teşhis için kullan
dıklarını ve tedavi işiyle, iştigal etmediklerin
den 3153 sayılı Radyoloji Kanununun 5 nci mad
desinde belirtilen protokol defterini tutmadık
larını bildirmiş olduklarından beş senelik mesa
inin tesbitine imkân bulunmamış, ancak Prof. 
Dr. Eftal Aşar'm lâboratuvarında .1948 yılı ba
şından bugüne kadar 3821 hastaya bakıldığı 
tesbit edilmiştir. 

D. Ekrem H. Üstündağ 

Ankara Numune Hastanesinin beş senelik mesa
isi ve "senelere taksimiyle Röntgen servisine ait 

çalışma cetveli 
Yılı Radyoskopi Radyografi Radyoterapi Yekûn 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

2949 
786 
2972 
7602 
8706 

15925 
29035 
28017 
27532 
26146 

10085 
12164 
9934 
10970 
14973 

28959 
41986 
40923 
46104 
49645 

1951 ilk 6,5 aylık mesai toplamı 26472 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Gülhane Hastanesi ile Tıp Fakültesinin bir ara
da çalışmasındaki mahzurları bertaraf etmek ve 
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fakültenin verimini sağlamak hususunda-ne dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarından olan 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen ve Sağlık ve 
Sosyal Tardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'-
m yazılı cevapları (6/445) 

9 . VIII . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma, Millî 
Eğitim ve Sağlık bakanlıklarından yazı ile so
rulmasını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

1. Bir görüşe göre: Gülhane ile Fakülte
nin bir arada çalışması imkânı olmadığı kulak
larımıza gelen birtakım ihtilâflardan anlaşıl
mıştır. Gülhanenin mesaisi birtakım askerî mü
lâhazalara uygun bir disipline bağlıdır. Fakül
te ise yüksek bir idealle kurulmuştur. Fakül
tenin çalışma ve inkişafı için yapılan müdaha
leler onun mesaisini engellemektedir. Bu iti
barla Gülhanenin ya İstanbul'a ya Eskişehir'e 
nakli veyahut Mevki Hastanesinin bir Gülhane 
olarak adlandırılması ve kullanılması yerinde 
olur kanaati mevcuttur. 

2. Diğer bir görüşe nazaran 1941 yılında 
İstanbul'dan Ankara'ya (Cebeciye) gelen Gül
hane : 1946 yılında Ankara'da teşekkül eden 
fakültelerle birlikte çalışmaya başlamışlardır. 
Buradaki doktorların bir kısmı hoca olarak Fa
külteye geçmişlerdir. Gülhanenin kurtarılması 
için servislerin ikiye ayrılması veyahut Fakül
tenin gitmesi lâzımgeldiği mütalâası yürütülü
yor 

Ortada bir hakikat varsa aynı binanın iki 
ayrı bünyeye ve otoriteye ayrılması birtakım 
tedahül ve tearuzlara yol açmış hattâ bâzı fa
kültenin de faaliyetlerini asgariye indirerek 
mesaisinin verimini gün geçtikçe düşürmekte
dir. Gerek Fakülte ve gerekse Gülhanede çok acı 
bir şekilde her gün artan hâd geçimsizliği hal
letmek ve Fakülte verimini artırmak ve bu mü
esseseleri derhal bir huzur ve sükûna kavuş
turmak ve kesin bir karar vermek için Millî 
Savunma, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıkları 
ne düşünüyor. 
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Millî Eğitim Bakanlığı 19 Kasım 1951 
Üniversiteler Bürosu 

Sayı : IV - D 

özet : Gülhane Hasta
nesi hakkında: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 10 Ağustos 1951 
tarihli ve 6 - 445/2415 - 5213 sayılı yazınıza ili
şik olarak alman Burdur milletvekillerinden 
Mehmet özbey'in Ankara Tıp Fakültesi ile Gül-
hane Askerî Tıp Akademisinin bir arada çalış
malarından doğan mahzurların bertaraf edil
mesi, Fakültenin daha verimli çalışmasının sağ
lanması için ne düşünüldüğü hakkındaki yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş, ay
rıca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan
lığının da bu husustaki mütalâası alınmıştır: 

1. İstanbul Üniversitesinin kuruluşundan 
kısa bir müddet sonra lise mezunları ve bunlar 
arasında tıp tahsili yapmak istiyenler sayıları
nın artması, hekim ihtiyacının zamanla çoğal
ması, istanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 
kadrolarının, hasta yatak adedinin azlığı, ens
titü ve lâboratuvarlarm darlığı sebebiyle 
memleketimizde ikinci bir tıp fakültesi açılma
sına lüzum görülmüş, 20 Haziran 1945 tarihli 
ve 4761 sayılı Kanunla Ankara Tıp Fakültesi 
kurulmuş ve 1945 - 1946 ders yılı öğretime baş
lamıştır. 

4761 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde «An
kara Tıp Fakültesi yapıları bitinceye kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öğretim 
için gerekli binaları Millî Eğitim Bakanlığı em
rine verir. Fakültenin staj, klinik ve sair öğ
retim işleri için Gülhane Askerî Tatbikat Oku
lu ve klinikleriyle Ankara Numune Hastane
sinden ve Doğum evinden faydalanır.» denil
mektedir. Kanunun bu hükmünün uygulanması 
sebebiyle Tıp Fakültesiyle Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi, ayrı disipline ve idareye tâbi ol
duklarından, arasında bâzan anlaşmazlıklar zu
hur etmektedir. Bu sebepten dolayı Millî Sa
vunma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları 
ile Bakanlığımız temsilcilerinden terekküp eden 
bir komisyon tarafından durum incelenmiş, bir 
çatı altında ayrı olarak veya şimdiye kadar ol
duğu gibi müştereken çalışmalarına imkân ol-
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| madiği sonucuna varılmıştır. Ankara'da Tıp 

Fakültesinin taşınmasına elverişli bina veya bi-
j nalar bulunmadığından Gülhane Askerî Tıp 

Akademisinin teşkilâtı müsait bir askerî hasta
neye, meselâ Haydarpaşa Askerî Hastanesine, 
naklinin mümkün olabileceğini Bakanlığımız 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı düşün
mektedir. 

2. Gülhane Askerî Tatbikat Okulu ile An
kara Tıp Fakültesinin durumu Hükümetçe in
celenmiş, aşağıda yazılı esaslara göre 1952 yılı 
Temmuzuna kadar her iki müessesenin müşte
reken çalışmalarında zaruret görülmüştür. 

a) Halen Gülhane Askerî Tıp Akademisin
de ve Tıp Fakültesinde bulunan profesörler 
müstakilen servislerinin şefliğini yapacaklar
dır. Bu vaziyete göre aynı kliniğin iki şefinin -
Fakülte ve Gülhane profesörünün - karşılaş
ması halinde Fakülte ve Gülhane klinikleri ve 
lâboratuvarları birbirinden tamamen ayrıla
caktır. Bu ayrılmada Fakülte personeli olan 
hemşire, hastabakıcı ve müstahdemler fakülte 
kısmında, Gülhane personeli olan hemşire, has
tabakıcı ve müstahdemler de Gülhane kısmında 
çalışacaklardır. 

b) Halen Gülhanede öğretim görevlisi, do
çentler ve profesör muavinleri tarafından idare 
edilmekte olan servislerin muadili olan Fakül
te kliniğinde profesör mevcut ise Gülhane öğ
retim görevlisi, doçent ve profesör muavinleri 
fakülte profesörünün nezaretinde çalışacaklar
dır. 

Askerî stajyer ve asistanların yetiştirilmesi 
ve askerî işlemler yalnız Gülhane elemanları ta
rafından yapılacak ve bunlara Fakülte işleri 
verilmiyecektir. 

c) Fakülte ve Gülhane klinik şefleri pro
fesör olmadığı takdirde klinik şefliği bakımın
dan rütbe ve kıdem nazarı dikkate alınacaktır. 

ç) Şefi Fakülte profesörü olan servislerde 
klinik için gereken malzeme Tıp Fakültesi De
kanı veya Dekanın tevkil edeceği bir profesör 
vasıtasiyle Gülhane idaresinden istenilecektir. 

d) idari bakımdan hizmetin nâzımı, Fa
külte Kuruluş Kanununa göre Akademi müdü
rüdür. Tekmil personel fennî hususattan gayrı 
işlerde Akademi Müdürlüğünün emrindedirler. 

1952 Temmuzuna kadar Gülhane Askerî 
Tatbikat Okulu ile Ankara Tıp Fakültesi ara-
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sında olan klinik meselesine bir hal çaresi bul
maya çalışılacağını saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri 

T. C. 
M. S. B. 19 Eylül 1951 

Genelkurmay Başkanlığı 
Sağlık Dairesi 
III. Ş. 2 Ks. 

Sayı : 142751-25, 199720 

özü : Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi ve Ankara Tıp Fakültesi 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10 . V I n . 1951 gün ve 2415/5213 sayılı ya
zılarına K. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sıhhiye su
baylarının, asker hekimliği bakımından ye
tişmelerine ve ilerlemelerine yarıyan 53 senelik 
maziye malik bir kurum olarak- tesis edilmiş 
ve bu yolda ilerlemekte bulunmuştur. 

Sistemli asker hekimliği yetiştirmekle meş
gul bulunan akademi 1941 yılında İstanbul'
daki -askerî müesseselerin Anadolu'ya nakille
ri sırasında Cebeci Asker Hastanesinin bu
lunduğu ve bilâhara tevsi edilen bugünkü bi
nalarına intikal ettirilmiş ve nakilden müte
vellit büyük sarsıntıları düzeltmekle beraber 
enerjik bir mesai ile faaliyetine devam etmek
teyken 1945 yılında Cumhuriyet Hükümeti ta
rafından Ankara Üniversitesinin ve bu meyan-
da İkinci Tıp Fakültesinin kurulması mevzuu-
bahis olunca, zaman, mekân ve aynı zamanda 
tasarruf gayesi güdülerek müşterek ve memzuç 
bir sistem dâhilinde ve muvakkat kaydiyle tıp 
fakültesinin büyük bir kısmı, Gülhanenin kli
nik ve servisleriyle lâboratuvarlarma yerleş
miş, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ana 
prensipleri bu karışık bünye içerisinde dejene
re olmaya başlamıştır. 

Bu yeni fakültenin yetişmiş eleman, per
sonel ve eğitimine muhtas profesör ve doçent
leri de olmadığından, Gülhane Tıp Akademisi
nin hemen büyük kısım öğretim üyeleri 1281 
sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu 
ve Millî Savunma Bakanlığının 10 Aralık 1946 
gün ve Zatişleri Dairesi Sıhhiye Ş. 76281 sa-
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yılı prensip kararları gereğince bu fakültede 
çalışmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı emrine 
verilmişlerdir. 

Fakülteye geçen Gülhane elemanları Millî 
Eğitim Bakanı huzurunda bir kısmının iştira
kiyle yapılan bir toplantıda itiraf ettikleri veç
hile, Gülhane bünyesinde husule gelen hoca 
boşluğunu gidermek üzere Gülhane hocalığını 
fahrî olarak da yapacaklarını vaadettikleri hal
de sonradan mahkemeye müracaat ederek ek 
görev tahsisatı istemişlerdir. 

Bu suretle iş hacmi büyüyen Gülhane - Fa
külte müşterek mesaisinde işlerin görülme is
tikameti değişmiş, Gülhanenin teşekkülündeki 
maksat ve gaye ortadan silinerek fakültenin 
sırf talebe yetiştirmek hususundaki prensipleri 
vaziyete hâkim olmuş ve her iki tarafa bak
mak mecburiyetinde kalan profesörler bu çe
şitli mevzuların ağırlığı altından kalkamaz bir 
hale gelmiş ve binnetice gerek asker ve gerek
se sivil birçok mütehassıs tabibin ek görev, 
öğretim görevleri, profesör muavini, doçent 
unvanları altında, dar ve mahdut klinik saha
larında yer almalarına sebebiyet verilmiştir. 

Kanunun emrettiği şekilde fakültenin 3 - 4 
yıl içerisinde tekemmül etmesi ve malî imkân
ların müsaadesi nispetinde ve bilhassa yerleş
tikleri Gülhane Askerî Tıp Akademisi Mües
sesesinin bir an evvel eski haline iadesine me
dar olacak yeni binalar temini veya başka sa
halardan faydalanmak hususunda sarf edilmesi 
lâzımgelen gayret ve faaliyet üçüncü plâna 
terkedilmiş ve bu ihtiyacın karşılanması yolun
da halen en ufak bir faaliyet asarı görülmedi
ği gibi malî imkânlar bahşedilse dahi istenilen 
binaların yaptırılması yıllara mütevakkıf bir 
keyfiyet olarak muallâkta kalmış bulunmakta
dır. 

Bugün Gülhane - Fakülte karışık bünyesi 
içinde: 

a) Orduya mütehassıs yetişmek üzere as
ker asistanlar; 

b) Orduya yüksek mütehassıs yetişmek 
üzere başasistanlar; (asker) 

c) Asker tabipliği stajı görmek üzere teğ
men stajiyerler ve Yd. Sb. Shh. Bl.; 

d) Fakültenin sivil asistanları; 
e) Fakültenin fahrî asistanları; 
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f) Asker ve Sivil Tıbbiye Okulu öğrenci- I 

leri; 
g) Profesör, doçent ve profesör muavini 

jgibi 1700 kişiye varan bir öğrenim ve öğretim 
kütlesi vardır. •.'<•.•'' 

Seviyeleri ayrı ayrı olan bütün bu insanlar 
esasen sırf askerî tababet işlerine ve program
larına göre tertip ve ayarlanmış olan mahdut 
kadrolu bir öğretim heyetiyle, yine imkân ve 
vasıtaları Gülhane çalışma kapasitesinin imkân
larına. göre hazırlanmış bu müessese için yetiş
tirilmeye: uğraşılmış bulunmaktadır. 

Bu hal Gülhanede idari ve eğitim bakımın
dan geniş bir huzursukluk yarattığı gibi, per
sonel arasında da lâyıkiyle bir vazife taksimi 
yapmaya imkân olmadığından disiplin bakımın
dan da bir kargaşalık husule getirmektedir. 

Fakültenin gayesi, talebeleri okutarak daha 
ziyade ferdin hayatı ile alâkadar hekim ve mü
tehassıs yetiştirmektir. Halbuki Gülhanenin 
«maçı tabipten mütehassıs yetiştirmekle bera
ber memleketin en büyük talim ve terbiye mü
essesesi olan ordunun sıhhatini sâri hastalıklar
dan korumak ve daima zinde bir halde tutmak 
için" kitlenin sağlığını koruyacak hekim, pra-
tisiyen hekim ve mütehassıs yetiştirmektir. 

Halbuki bilgi seviyeleri ve yetiştirme metod-
lârı birbirinin aynı olmıyan bu muazzam öğren
ci kitlesini bir arada aynı programla, aynı ted
ris heyeti tarafından ve aynı materyelle gaye
yi temin edecek surette yetiştirmek mümkün 
değildir. Bunun en çok göze çarpan ilk neti
cesi asker stajyerlerimizin klinik ve lâboratu-
var çalışmalarının tamamiyle verimsiz bir hale 
düşmüş olmasıdır. Bu izdiham içinde huzur ile 
çalışmak, öğretme ve öğrenme işlerini lâyıkiy
le yürütmek imkânı olmadığı gibi tutulan bu 
sistem dünyanın hiçbir tarafında yoktur ve 
hiçbir millet böyle karışık ve verimsiz bir sis
tem kabulüne cesaret edemez. Bu usulü devam 
ettirmekte İsrar edildiği takdirde askerî taba
bet iflâs etmiş olacaktır. 

îktitafı arzu edilen ilim yolunda amaç bir 
olmadığı gibi, hizmet yolunda da aynı zaman
da askerî bir ruh taşıması lâzımgelen ve ordu 
saflarında görevlendirilecek olan ıgenç eleman
ların o yolda yetişmelerini sağlıyacak olan Gül
hanenin üzerine tahmil edilen bu muazzam yük, 
bakım, idare ve disiplin işlerini de aksatmış ve » 
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I müessesenin eski karakter ve insicamını boz

muştur. •• '• ' ' 

(Mllıane Askerî Tıp Akademisinin idaresi 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir müdür ta
rafından tedvir edilmekle beraber, aynı idare 
altında çalışan ve fakat Millî Eğitim Bakanlı-

I gına bağlı Üniversite muhtariyetiyle kabili te
lif olmıyan ek görev mevzuu ile kanun harici 
emir ve kumandaya tâbi tutulmak zaruretinde 
kalınan profesörlerle, doçentler, diğer öğretim 
ve öğrenim elemanlariyle asker şahıslar ara
sında idari iyi bir ahenk ve iş birliği kurulması
na senelerden beri imkân hâsıl olmadığından, 
bti karışık hal Gülhane'nin askerî karekterini boz
mak tehlikesini doğurmuş, binnetice birçak na
hoş hâdiselerin vukuuna sebep olarak hastanenin 
muhtaç bulunduğu normal çalışma ve sükûnet 
temin edilememiştir. 

Gülhanenin Üniversite ile mesai birliği yapan 
profesör ve doçentleri ve bunların idare ettikleri 
klinik ye lâbpratuvarlar eskiden olduğu gibi yal
nız ordu hesabına çalışmak ve ordu hekimliğini 
yükseltmek olan gaye ve istikametini değiştir
miş ve bunun psikolojik neticesi olarak müessese
nin askerî hava ve hüviyeti de daha ziyade fa
külte hedefine doğru temayül etmiştir. 

Bu karışık çalışma şeklinin memleket maliyesi 
hesabına herhangi bir tasarruf temin ettiği ve
ya edeceği de tahakkuk etmiş değildir. 

400 - 600 lira arasında ek görev alan profe
sör ve doçentler Gülhane'ye hoca yetiştirmek ga
yesinden uzaklaşmışlar ve adam yetiştirmek ve 
Gülhane'ye ayırmak yolunda atılan adımları 
ho§ görmiyerek bu durum ilk elde personelin ay
rılma, ek görevlere son verilmesi gibi Gülhane'
nin kurtulması yolunda yapılan uğraşmaları muh
telif makamlar nezdinde hakikata uygun olmıyan 
sözlerle ve Fakülte mahvediliyormuş zehabını 
verecek surette fakat hakikatta yalnız zati men
faatleri ifade eden sözlerle engellemek yoluna 
düşmüşler ve hattâ Gülhane'nin kendilerinden. 
ayrılmış olduğunu görmektense lağvını istemek 
yoluna gidereck kadar sakim düşünceler izhar 
etmişlerdir. 

53 seneden beri Türk Askerî tababetinde ha
yırlı bir reform husule getiren ve hattâ yakın 
tarihte iki Tıp Fakültesinin en kıymetli unsur
larını vermek suretiyle Türk tababet aleminde de 
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müMm bir mevkii işgal eden ve kendisini yaban
cı memleketlerde dahi tanıtmış bulunan Gülhane 
Askeri Tıp Akademisini bugünkü vaziyetinden 
kurtarma zamanı gelmiştir. 

Kuruluş ve gaye bakımından hedefleri ve ta
kip edecekleri yolları ayrı ayrı olan bu iki mü
essesenin aynı hocalar tarafından iki gaye ile 
yürütülmesine imkân yoktur. Her müessese
nin kendi karakter, maksat ve bünyesine 
göre kendi amacına doğru yürümesi zaruridir. 
Çok önemli olan bu noktaların dikkat nazarına 
alınarak Fakültenin Gülhane'den ayrılmasının 
her bakımdan muvafık olacağı, varılacak kara
rın memleket irfan kaynaklarının teşne olduk
ları sükûn ve ilim idealini, aynı zamanda ordu 
ihtiyacının selâmetini sağlıyacağı kanaatindeyiz. 

Bu hakikatin tecellisine medar olmak üzere 
bu müessesenin evvelâ personel bakımından ay
rılmasında görülen katî zaruret karşısında 
1 ; VI'. 1951 tarihinden itibaren tatbikata geçil
miş bulunulmaktadır. 

Şöyle ki, fakültenin Gülhane binalarında yer
leşen II. Dahiliyesinde 59 yatağa hiç dokraral-
maksızın Gülhane için ayrıca 55 yataklı bir as
kerî servis tesis edilmiştir. Bevliye Şubesinde 
25 yatak fakülteye, 25 yatak Gülhane'ye; Göz 
Servisinden 16 yatak ilâvesiyle ayrıca Gülhane 
Göz KUniği ihdas edilmiş; Asabiyeye 25 yatak 
fakülte ; 25 yatak Gülhane 'ye ayrılmış; bunlara 
kıyasen diğer şube ve kliniklerde kısa zamanda 
müstakillen çalışma imkânı temin edilmiş ola
caktır. 

Görülüyor ki, mevzuat dâhilinde fakülte ser
vislerine bırakılması iktiza eden yatak sayılarına 
hiç dokunulmamış, ayrıca % 75 - 90 ı Gülhane 
malı olan lâboratuvarlarm alet ve malzemesine 
el sürülmemiş bir formül bulununcaya kadar 
şimdilik hepsi fakülteye bırakılmıştır. 

îki müessesenin ayrılmasında görülen zaruret 
muvacehesinde para ve zamana mütevakkıf ham
lelere kadar, hâsıl olan bu vakıanın yukarda be
lirtilen şekilde vazife ve iş taksiminden doğan 
iğbirarın ifadesinden başka birşey olmadığı da 
tezahür etmiş bulunmaktadır. 

M.S. B, 
H. Köymen 
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Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 23 Kasım 1951 

Sosyal Yardım îşleri Ge
nel Müdürlüğü 
Genel No. 107 
özel No. 23414 

özeti : Yazılı soru öner
gesi için hazırlanan ce
vap. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
10 Ağustos 1951 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 6/4451 - 2415/5213 sayılı yazıları karşılığı
dır : 

.. Tıp. Fakültesiyle gülhane Askerî Tıp Akade
misinin bir arada çalışmaları hakkında Burdur 
Milletvekili Mehmet özbey'in yazılı sorusu ceva
bının ilişik olarak sunulduğunu saygılarında arz 
ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Tıp 
Fakültesiyle Gülhane Hastanesinin bir arada ça
lışması hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı : 

Tıp Fakültesiyle Gülhane Askerî Akademisi* 
nin bir arada çalışmasındaki mahzurların ber
taraf edilmesi ve Fakültenin yeriminin artırıl
ması için bu iki müessesenin ayrılmasına Bakan
lığımız da kaani bulunmaktadır. 

Gerek Ankara Tıp Fakültesi ve gerek Gül
hane Askerî Tıp, Akademisi tedris heyetlerinin 
daha verimli „çalışma şartları içinde bulunmaları 
hususunda Millî Eğitim ve Millî Savunma Ba
kanlık! arile mutabakata varılmış) ayrı disipline 
ve ayrı idareye tâbi olan bu iki müessesenin bir 
çatı altında ayrı olarak çalışmalarına imkân 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Buna binaen bir hal şekli bulunmak üzere 
Millî Savunma, Millî Eğitim bakanlıklariyle 
müştereken Gülhane ile Fakültenin kesin olarak 
ayrı ayrı müesseselerde çalışmaları hususu der
piş edilmektedir. Buna göre 1952 yılı için ge
rekli tedbirler üzerinde durulmakta . olduğunu 
arzederim. 

Dr. Ekrem Hayrî Üstündağ 

» 0 « 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 290 
Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda ticaret gemilerine gös
terilecek kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaşmasına katılmamıza 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım ko

misyonları raporları (1 /124) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 11 . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Saıjı : 71 - 1842, 6-476 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda ticaret gemilerine gösterilecek kolaylıklara müte
allik 1 Aralık 1924 Brüksel Anlaşmasına katılmamız hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . I • 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE - . . . . - . . - . . , . 

1924 senesinde Brüksel'de akdedilen Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda ticaret gemici
lerine gösterilecek kolaylıklara mütaallik Anlaşmaya her ne kadar Hükümetimiz iştirak etmemiş 
ise de, milletlerarası sahada böyle bir yardımın lüzumuna kanaat getirilerek uzun zamandanberi 
belli başlı limanlarımızdan olan İstanbul ve İzmir de yabancı gemicilerden böyle bir hastalığa musap 
olanların tedavisi hususu teemmül edilmiş ve bu maksatla Tophane'deki Deri ve Tenasül Dispan
seri ile İzmir Eşrefpaşa Zührevi Hastalıklar Hastanesi bu işe tavzif olunmuştur. 

Bu kere Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ile Dünya Sağlık Teşkilâtı Karma Komitesinin'müşte
reken aldıkları bir karar ile mezkûr Anlaşmaya diğer Devletlerin de iltihakı tavsiye edilmiş ve bu 
meyanda Hükümetimize de gereken tavsiye yapılmış bulunmaktadır. 

Son senelerde gemiciliğimizdeki inkişaf göz önüne alınacak olursa yabancı limanlara sık sık 
uğrıyan gemilerimiz mürettebatından her hangi birinin böyle bir hastalığa tutulması halinde mecca-
nen tedavisi ve icabında hastanelere yatırılmasınıtemin eden böyle bir anlaşmaya iltihakımız zaru
ret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılagelen tatbikat da gösteriyor ki, zührevi hastalıklar mücadelesinde beynel- ' 
milel sahada karşılıklı yardımlardan istiğna göstermeye imkân kalmamıştır. Diğer taraftan böy
le bir anlaşmanın gemicilerimiz lehine büyük faydalar temin edileceği mülâhaza olunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, Hükümetimiz vâki tavsiyeye de uyarak 1 Aralık 1924 tarihinde Brüksel'de 
aktedilen anlaşmaya iltihakımızı muvafık görmüş ve bağlı tasarıyı ihzar eylemiştir. 



- 2 -
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/124 
Karar No. 29 

16 .V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda 
ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylıklara mü
taallik 1 Aralık 1924 Brüksel Anlaşmasına ka
tılmamız hakkında! Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
25 . I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi 
ve ilişikleri Yüksek Başkanlıklarından Dışişleri 
Komisyonuna havale edilmiş olmakla komisyonu
muzun 25 . IV . 1951 tarihli toplantısında in
celendi. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
bahis konusu Anlaşmaya katılmamızın gemicile
rimiz lehine faydalar temin edeceği mülâhaza-
siyle millî menfaatlerimize uygun olduğu neti
cesine varmış ve tasarıyı aynen, kabul ettniştir. 

Adı. geçen tasarı ve ilişikleri havalesi gere
ğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa1 sunulur. 

Dışişleri Ko. Başka 
îzmir 

V. Menteş 
Kâtip 

Denizli 
A. Çobanâglu 

izmir 
A. Başman 

Samsun 
F. Kesim B. 

nı 

Şeyh 
Oğuz 

Bu E. Sözcüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Ankara 
S. Maksudi Arsal 

İmzada bulunamadı 
îzmir 

C. Tunca 
İmzada bulunamadı 

an Trabzon 
Arık H. Saha 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No. 1/124 
Karar No. 16 

9 PVIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda 
ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylıklara 
mütaallik 1 Aralık 1924 Brüksel Anlaşmasına 
katılmamız hakkında Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı ve ilişikleri 
Yüksek Başkanlıktan komisyonumuza havale 
kılınmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde; Anlaşmaya katıl
madığımız halde ecnebi gemicilerinden zührevi 
hastalığa tutulanların tedavi edildiği, gemicili
ğimizin inkişafı ile ecnebi limanlarında bu ne
vi hastalıklara yakalanacak olan gemicilerimi
zin tedavilerinin kolaylıkla temini için Anlaş
maya katılmamızın zaruri bulunduğu ve Anlaş
maya katılmakla gemicilerimiz lehine büyük 
faydalar sağlanacağı zikredilmektedir. 

1. Şimdiye kadar gemicilerimizin dış mem
leketlere seyahati çok mahdut iken son zaman
larda gemiciliğimizin inkişafı dolayışiyle yurt 
dışı seyahatlere çıkmaları, adedi binleri aşan 
gemicilerimizin sağlığını düşünmeye bizi zorla
maktadır. Aylarca süren bu seyahatler sırasın
da tedavisiz kalmamaları hastanın sıhhati, aile
si efradının ve mensup olduğu milletimizin sağ
lığının korunması bakımından bîr zarurettir. 

2. Henüz anlaşmaya katılmamış bulunma
mıza rağmen müracaatların karşılanmış, anlaş
ma vecibelerinin yerine getirilmiş olduğunu ve 
bunun memleketimize pek az bir külfet yükle
diği tetkikatımız neticesi öğrenilmiş, şimdiye 
kadar yapılan tatbikattan da zührevi hastalık
lar mücadelesinde karşılıklı yardımlardan istiğ-

( S. Sayısı: 290 ) 
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naya imkân bulunmadığı anlaşılmıştır. 

3. İMiUetlerarası iş ve el birliğinin, katılan 
milletlerin menfaati iktizasından bulunduğu 
malûmdur. Hükümetimizin Milletlerarası bir
çok anlaşmalara katılmış bulunması, bu me-
yanda Milletlerarası Çalışma Teşkilâtiyle iş bir
liği yapmış bulunmamız, bundan başka bula
şıcı hastalıkların yayılmasını önlemek gayesiy
le teşekkül eden Milletlerarası Sağlık Sözleşme
sine katılmış olmamız bu kere Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı Karma Komitesinin müşterek 
bir karan ile anlaşmaya katılmamış devletlerin 
de iltihakının tavsiye edilmesi ve bu meyanda 
Hükümetimizin de katılmasının iltimas olun
ması, davete icabetimizi evvelce 'giriştiğimiz 
taahhütlerin zaruri bir neticesi kılmaktadır. 

4. 'Hükümet teklifinde zührevi hastalıklar
la mücadele hususunda ticaret gemicilerine gös
terilecek kolaylıklara - ilâhir - şeklindeki baş
lıkta (mücadele hususunda kelimeleri yerine 
tedavisi için kelimelerinin) ikamesi hem Brük
sel Anlaşmasının başlığına uygunluğu hem de 
tedavisi için; yerine mücadele hususunda keli
meleri alınmasında memleketimize anlaşmanın 
talep etmediği birtakım külfetler yükliyeceği 
nazarı itibara alınarak başlık (zührevi hastalık
ların tedavisi için ticaret gemicilerine gösteri
lecek kolaylıklara mütaallik 1 Aralık 1924 
Brüksel Anlaşmasına katılmamıza dair kanun 
tasarısı) şeklinde kabul edilmiş ve birinci mad
dede de aynı şekilde değişiklik yapılması uy
gun görülmüştür. 

Yukarıda 4 madde halinde serdedilen mülâ
hazalar sebebiyle Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı ile Dünya Sağlık Teşkilâtı Karma Komis
yonunun anlaşmaya dâhil olmamız hakkındaki 
tavsiyelerine uyularak 8 maddeden ibaret ve 

yabancı limanlara uğrıyan gemiciler arasında 
görülecek zührevi hastalıkların meccanen teda
vilerini tazammun eden Brüksel Anlaşmasına 
girmemizin gemicilerimiz lehine olacağı mülâ
haza edilerek tasarı oy birliği ile 4 ncü madde
deki mucip sebepler yüzünden tashihen kabul 
edilmiştir. 

İşbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile ar-
zolunur. * 

Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu Baş

kanı namına 
Konya 

S. 8. Burçak 
Kâtip 

Konya Afyon K. 
8. 8. Burçak A. Tan 

Antalya 
F. Dalaman 

Bu Rapor 
Sözcüsü 
Çankırı 

K. Çığman 

Ankara 
T. V. Öz 

Çankırı 
C. Otman 

İmzada bulunamadı. 
Çoruh Gazianteb 

A. R. Sağlar S. İnal 
İmzada bulunamadı. 

İçel İstanbul İzmir 
A. Koksal A" V. Bay ar N. tncekara 

Kars Kocaeli 
E. Oktay Z. Atığ 

İmzada bulunamadı. 
Kocaeli Mardin 

H. Türkkand A. Vras 
İmzada bulunamadı. 

Niğde Ordu 
H. Ülkü Z. M. Sezer 

İmzada bulunamadı. 
Sinob Sivas 

A. Ş. Şavlı N. Ağacıkoğlu 
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HÜKÜMET TEKLlF t 

Zührevi hastalıklarla mücadele hususunda ticaret 
gemicilerine gösterilecek kolaylıklara mütaallik 
1 Aralık 1924 Brüksel Anlaşmasına kaUlmam/ıza 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 Aralık 1924 tarihinde Brük
sel'de imzalanan (Zührevi hastalıklarla mücadele 
hususunda ticaret gemicilerine gösterilecek ko-
layhklara) mütaallik Anlaşmaya, bu anlaşmada 
yazılı şartlar dairesinde katılmamız için Hükü
mete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik §. tnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakam 
"*• Z. H. Velibeşe 

(T. ve,Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
#. Kurtbek 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Barbakan Yardımcım 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. ötyörük 
içişleri Bakanı 
R. Natuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZeyUnoğlu 

Sa. ve. So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. tfstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. îyriboz 

Çalışma Bakanı 
ff. KÖymen 

| SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMÎSYO-
j NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Zührevi hastalıkların tedavisi için Ticaret gemi
cilerine gösterilecek kolaylıklara mütaallik 1 Ara
lık 1924 Brüksel Anlaşmasına katılmamıza dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — TP Aralık 1924 tarihinde Brük
sel'de imzalanan (Zührevi hastalıkların tedavisi 
için ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylıkla
ra) mütaallik Anlaşmaya, bu anlaşmada yazılı 
şartlar dairesinde katılmamız için Hükümete yet
ki verilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi Ko
misyonun ikinci maddesi olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi Ko-* 
misyonun 3 ncü maddesi olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

İşletmeler Bakanı 
MuMş BU 
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ZÜHREVÎ HASTALIKLARIN TEDAVlSÎ ÎÇÎN TlCARET GEMİCİLERİNE GÖSTERİLE

CEK KOLAYLIKLARA MÜTAALLÎK ANLAŞMA 

(1 Aralık 1924 tarihinde Brüksel'de imzalandı) 

Zührevi hastalıkların tedavisi için ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylıklar hususunda bir
likte hareket etmek lüzumuna kanaat getiren: 

Arjantin Cumhurbaşkanı, Belçikalıların Majeste Kiralı, Küba Cumhurbaşkanı, Danimarka ve 
izlanda'nın Majeste Kiralı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Büyük Britanya 
ve İrlanda ve Denizaşırı Memleketler Birleşik Kırallığı Majeste Kiralı, Hindistanlar imparatoru, 
Yunan Cumhurbaşkanı, İtalya Majeste Kiralı, Monako Altes Prensi, Peru Cumhurbaşkanı, Ro
manya Majeste Kiralı, İsveç Majeste Kiralı, 

Bu bapta bir anlaşmaya varılmak üzere aşağıda bildirilen -murahhasları tâyin etmişlerdir: 
Arjantin Cumhurbaşkanı : 

M. A. Blancas, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde tam salahiyetli Nazırı ve Fevkalâ
de "Murahhası, 

Belçikalıların Majeste Kiralı : 
İM. Hymans, Dışişleri Bakanı, 

Küba Cumhurbaşkanı : 
M. Luis R. de Miranda Y. De La'Rııa, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde tam sala
hiyetli Nazırı ve Fevkalâde Murahhası, . 

Danimarka ve izlanda'nın Majeste Kiralı : 
M. Otto Krag, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde tam salahiyetli Nazırı ve Fevkalâde 
Murahhası; 

Finlandiya Cumhurbaşkanı : 
M. Yrjo Saastam'oinen, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde bulunan Finlandiya 
Maslahatgüzarı : 

Fransa Cumhurbaşkanı : 
M. Maurice Herbette, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde bulunan Fransa Cumhuriyet; 

Büyük Britanya ve İrlanda ve Denizaşırı memleketler Birleşik Kırallığı Majeste Kiralı Hindis
tanlar imparatoru : 

Çok muhterem Sir George Grahame, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde bulunan tam 
salahiyetli Nazırı ve Fevkalâde Murahhası; 

Yunan Cumhurbaşkanı1 : 
M. Nicolâs Pohtıs, Fransa Cumhuriyeti nezdinde bulunan tam salahiyetli Nazırı ve fev
kalâde Murahhası; 

İtalya'nın Majeste Kiralı : 
M. Orsini Barom, Belçika'hlarm Majeste Kiralı nezdinde tam salahiyetli Nazırı ve Fev
kalâde Murahhası; 

Monako'nun Altes Prensi : 
M. Gustave - E. Vanden Broeck, Anvers'deki Monako Konsolosu; 

Peru Cumhurbaşkanı : 
M. Svvayne y Mendoza, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde bulunan Peru Maslahatgüzarı; 

Romanya'nın Majeste Kiralı : 
M. Henry Cartagı, Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde bulunan tam salahiyetli Nazırı ve 
Fevkalâde Murahhası; 

İsveç'in Majeste Kiralı : • a_ 

M. de Bardel Belçikalıların Majeste Kiralı nezdinde bulunan tam salahiyetli Nazırı ve 
Fevkalâde Murahhası. 
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Usulüne tevfikan tanzim edilen salâhiyetnamelerini sunduktan sonra aşağıda zikredilen maddeler 

hususunda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflar denizlerle nehirlerde kendilerine ait bellîbaşlı limanların her birinde milli
yet farkı gözetmeksizin bütün ticaret gemilerine veya kayıkçılara karşı açık bulunduracakları zührevi 
hastalıklar servislerini ihdas ve idame ettirmeyi taahhüt ederler. 

Bu servisler mütehassıs tababet personeli ve fennin daimî gelişmesiyle vücuda gelen materiyel 
organizasyonlarına mâlik bulunacaktır. Bu servisler ilgililerin kolaylıkla müracaat edebilecekleri 
tarzda tesis edilerek çalışacaklardır. Tesisler her bir limanın deniz muvaredatı hareketleriyle müte
nasip şekilde inkişaf edecek tarzda yeter sayıda yatakları bulunan hastanelere de malik olacaklardır. 

Madde —- 2. 
• 

Bilûmum tıbbi ihtimamlarla, ilâçların temini, meccanidir. Servis hekimi tarafından hastaneye 
yatırılmasına lüzum gösterilen hastalara da aynı tarzda muamele yapılır. 

Hastalara, geminin ulaşacağı mütaakıp iskeleye kadar takip edecekleri tedaviler için gereken 
ilâçlar parasız olarak temin edilir. 

Madde — 3 . 

Her hastaya tamamiyle şahsına ait bir karne verilir. Üzerine yalnız bir numara yazüan bu 
karneye hastanın müracaat ettiği muhtelif kliniklerin hekimleri aşağıdaki meşruhatı verirler: 

a) Muayene esnasında göze çarpan hususiyetler hakkında özet meşruhatla beraber teşhis; 
b) Klinikte tatbik edilen ameliyeler; 
c) Hastanın yolda takibedeceği ilâçlar; 
d) Frengi vakalarında tatbik edilmiş olan serolojik muayenelerin neticeleri (Wassermann) 
Numunesi iliştirilen modele göre karneler tanzim edilmelidir, ilerde bu karneler idari yollarla 

tadil edilebilirler. 
Wassermann teamülünde kolaylıkla mukayese yapılabilmesi için araştırmaların mümkün oldu

ğu kadar yeknesak teknikle yapılması arzuya şayandır. 

Madde — 4. 

Gemi kaptanlariyle patronları, işbu anlaşmada derpiş edilen servislerin mevcudiyetinden kendi 
personelini haberdar etmekle mükellef tutulacaklardır. 

Geminin sıhhi istintakı veya gemide ilk muayenenin yapılması esnasında gemi doktoru personele 
muayene mahalliyle saatlerini bildirecektir. 

Madde — 5. 

Bu anlaşmaya girmemiş olan hükümetlerden talep edenlerin anlaşmaya iştirakleri kabul edile
cektir. Bu iştirak keyfiyeti diploması yoliyle Belçika Hükümetine, bu Hükümet tarafından da An
laşmaya imza koyan hükümetlere bildirilecektir. 

Madde — 6. 

Bu anlaşma, tasdik muamelesi mübadeleleri sona erdiği günden itibaren üç ay içerisinde yü
rürlüğe girecektir. Âkıd Taraflardan biri anlaşmayı reddettiği takdirde bu ret keyfiyeti ancak âkıd 
hakkında ret keyfiyetinin Belçika Hükümetine gönderildiği :.günden itibaren bir sene içerisinde 
muteber olacaktır. 
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Madd« — 7. 

Anlaşmada imzaları bulunan Hükümetlerden her hangi biri tarafından alınan muhalif karar 
müstesna bizzat Hükümetleri olan Dominyonlar, müstemleke halindeki koloniler ve Yüksek Âkıd 
larm Protektoralar ve Birleşmiş Milletler namına Yüksek Akıd Taraflarca kabul edilmiş olan man
da şeklinde idare edilen memleketler hakkında bu anlaşmanın maddeleri tatbik edilmiyecektir. 

Bununla beraber Yüksek Âkıd Taraflar 5 nei madd^ gereğince bizzat Hükümeti bulunan Domin
yonları, kolonileri, müstemleke ve protektoraları veya Birleşmiş Milletler namına Mandasını kabul 
ettikleri memleketler hesabına anlaşmaya iştirak etmek hakkını muhafaza ederler. Aynı şekilde 5 
nei madde gereğince ayrı ayrı olarak reddetmek hakkını da haizdirler. 

Madde — 8.: ' 

îşbu anlaşma tasdik edilecek ve tasdikli nüshaları en kısa bir zamanda Bruxelles'le tevdi edi
lecektir. 

Salâhiyetnameyi haiz olan murahhaslar anlaşmayı tasdikan imzalar ve mühürlerini basarlar. 
Belçika'nın Dışişleri Bakanlığı arşivlerine konulacak olan bir tek nüsha halinde, 1 Aralık 1924 

tarihinde Bruxelles'de tanzim edilmiştir. Uyarı olan tasdikli örneği Âkıd Hükümetlerden her bi
rine tevdi edilecektir. ! * 

Arjantin namına « ad referandum » 
Belçika namına 
Küba Cumhuriyeti » 

• Danimarka » 
Finlandiya » 
Fransa ve Tunus » 
Büyük Britanya ve Kuzey İr

landa » 

(İm.) Alberto Blancas. 
», Hymtans. 
» L. Ifc de Miranda. 
% Krağ. 
» Yrojb Saastamoine. 
» Maurice Herbette. 

> George Grahame. 
<c İmzamın sadece Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'ya ait olduğunu bildiririm. İngiliz Do

minyonları, Kolonileri, Denizaşırı müstemlekeleri ve Protektoraları ve Büyük Britanya Majeste 
Kiralı tarafından kabul edilmiş lolan Birleşmiş Milletlerin bir mandası olması dolay isiyle, 7 nei mad
de gereğince anlaşmaya muvafakat etmek hakkını haiz bulunuyorum ». 

Yunanistan 
İtalya 
Monako Prensliği 
Pero 
Romanya 
İsveç 

namına 
» 
» 
» 

namına 
» 

(İm.) 
(İm.) 

» 
» 
» 

(îm.) 
» 

George Grahame. 
Politis. 
Orsini Baroni. 
Güstav E. Vamden Broeek. 
G. Swayne Y. Mendoza. 
Henry Cartagi. 
G. de Dardel. 
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İmza tutanağı 

Ticaret gemilerine zührevî hastalıklar tedavisinde gösterilecek kolaylıklar hakkında tanzim edi
len Anlaşmanın imza tutanağı 1 Aralık 1924 de Dışişleri Bakanlığında açılmıştır. 

Bu Anlaşmaya imzalarını vaz'ederken Fransa, Peru, Romanya temsilcileri, her biri kendi Hükü
meti adma atideki Deklarasyonları formüle etmişlerdir: 

1. Fransa Hükümeti tarafından formüle edilen Deklârasyon: 
Fransa Hükümeti işbu Anlaşmanın Tunus'un Tunus Limanına tatbik kabiliyeti olduğunu dek

lâre eder. 
2. Peru Hükümeti tarafından formüle edilen Deklârasyon: 
Peru Hükümeti işbu Anlaşmadaki maddelerin şimdilik kendisince yalnız Callao Limanına tat

bik edileceğini, bilâhara kendisine ait olan başka limanlara da teşmil imkânı bulununca diğer Âkıd 
hükümetlere bildirecek olan Belçika Hükümetine nota vereceğini Deklâre eder. 

3. Romanya Hükümeti tarafından formüle edilen Deklârasyon: 
Romanya Hükümeti işbu Anlaşmayı imza etmekle yalnız aşağıdaki mecburiyetleri kabul eder: 
Zührevî hastalıklara tutulan yabancı denizcileri halen Romanya'nın deniz ve nehirlerindeki 

limanlarda bulunan hastanelere parasız giren hastalar hakkında kabul edilmiş olan şartlar dâhilinde 
kabul ve meccanen tedaviyi; 

2. İlerideki iskeleye kadar yetecek derecede parasız ilâç vermeyi; 
3. Mahallî sağlık otoritelerinin numunesine uygun karneyi hazırlamalarını ve karneye Anlaş

mada zikri geçen muhtelif izahatın konulmasını; 
4. Mahallin hekimi tarafından hastaneye yatırılmasına lüzum gösterilen bütün denizcileri, bu 

denizciler için hususi servisler ihdasına icbar edilmemek şartiyle, hastaneye kabullerini deruhde eder. 
İmzalarını vaz'edenler işbu tutanağı tanzimle tasdik ederler. 
Tek bir nüsha halinde 1 Aralık 1924 de Brüksel'de tanzim edilerek uyarı olan örneği imzaları 

bulunan hükümetlerin her birine tevdi edilecektir. 

Arjantin 
Belçika 
Küba Cumhuriyeti 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa ve Tunus 
Büyük Britanya ve Kuzey 
irlanda 
Yunanistan 

formüle edilmiş olan ihtirazi kayıtlarla 
İtalya namına 
Monaco Prensliği » 
Peru » 
Romanya 
İsveç 

namına : 
» : 
» : 
» : 

namına : 
» : 

» 
» : 

(İm.) 
» 
> 
» 

(İm.) 
» ' 

» 
» 

Alberto Blancas. 
Hymana. 
L. R. de Miranda. 
0. Krag. 
Yrjo Saastamomen. 
Maurice Herbette. 

George Grahane. 
İşbu Anlaşmayı Ro 

imzaladığını deklare ederim. (İm.) Pobtıs. 
(İm.) Orsini Baranc. 

» Gustave E. Vandendroeck. 
» G. Swayne Y. Mendoza. 
» Henry Cartagı. 
» G. de Dardel. 
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Milletlerarası Anlaşma 

Şahsa ait karne 

Tedavi merkezi Merkez kayıt numarası 

1 inci merkez 
2 » » 
3 ncü » 
4 » » 
5 nci » 
6 » » 
7 » » 
8 » » 

1. B., S., C, Telhisleri tedavi edilen muhtelif âfetleri göstermeye yararlar. (Medico - phar-
maceutique lûgatma bakınız.) Hastanın tutulmadığı telhisler hekim tarafından çizilecektir. 

2. «Tedavi ve müşahedeler» ismini taşıyan aynı sütuna verilen ilâçların miktarlariyle nevi
leri yazılmalı, aynı zamanda kullanma şekilleri bildirilmelidir. Telhisler kullanılırken: 

V. Damar yolu için. , ' ^ " ~ * * 
M. Adele » » ^ 

'"*'"" O. Ağız » » 
P. Deri » » (friksyonlar) 

3. Hasta gemiye binince geminin muvasalat edeceği limandaki merkezin adresiyle muayene 
saatleri mümkün olduğu kadar kendisine bildirilecektir. 

Bu karne, her merkezde, tedavi yapan hekime gösterilecek, hekim de hastalığın gösterdiği 
hususiyetler, yapılan biyolojik muayenelerle tedavi hakkındaki düşüncelerini kaydedecektir. 

Lâboratuvar Muayenesi (x) 

Tarih Muayene edilen prodüviler Netic* (xx) 
(x) Kan : Mayii Dimağii Şevki; Cerahat; Misil. 
(xx) Wassermann : Müspet; Şüpheli; Menfi. 

Tedavi 
Tarih Merkezin ismi , Tedavi ve müşahedeler 

îşbu karne denizcilere muhtelif limanlarda meccani ve devamlı bir tedaviyi temin etmek üzere 
verilmiştir, ttina ile muhafaza edilmesi gereklidir. 

Belli başlı limanların her birinde bir tedavi merkezi vardır. Tedavi merkezinin adresiyle mu
ayene saatleri Sahil Sağlık hekimine veya limanın her hangi bir sağlık mensubuna veya gümrük 
memuruna sorulabüir. 

• I ^ « » 1 • • 
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