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Özet  
1936 yılında kabul edilen reform paketiyle Türk Ceza Kanunu’na giren 141 ve 142. maddeler, sınıf 

esaslı örgütlenmeyi ve propagandayı yasaklayarak örgütlenme ve ifade özgürlüğünü ihlal ettikleri 
gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu çalışmada 141 ve 142. maddeler esas olarak devlet-sınıf ilişkileri bağlamında 
ele alınmıştır. Maddeler üzerindeki değişiklikler ve ilgili içtihadın mantığı dönemin sosyal ve politik koşulları 
bağlamında, bu koşulların devlet-sınıf ilişkileri üzerindeki yansımalarına odaklanılarak incelenmektedir. Bu 
açıdan, Erken Cumhuriyet dönemindeki “sınıfsız toplum” kurgusunun yerini ilk aşamada “sınıfsız toplum” 
kurmayı amaçlayan siyasetin yasaklanmasına bıraktığı iddia edilmektedir. Daha sonraki dönemde ise, 
kapitalizm devletin “temel nizam”ı olarak kabul edilmiş ve hukuk otoritesi tarafından anti-kapitalist siyaset 
karşısında dokunulmaz sayılmıştır. Hukukun sınıflı toplumlardaki rolüne ilişkin yaklaşımlar ışığında ele 
alınan bu tarihsel izlek, sınıf siyaseti söz konusu olduğunda Türkiye’de hukukun baskı aygıtının bir parçası 
olarak ele alınabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: TCK, anti-komünizm, hukuk, sınıf, ideoloji 
 

State and Classes in the Debates on articles 141 and 142 of the Turkish 
Penal Code 

Abstract 
The controversial articles 141 and 142 of the Turkish Penal Code, which were introduced as part of a 

package of penal-reform in 1936, were criticized for violating the right of organization and freedom of speech 
by prohibiting class based organizations and propaganda. This study examines the articles in regard to state-
class relations in Turkey. The logic behind each amendment and jurisprudence are interpreted in the context 
of social and political circumstances of the time by particularly focusing on the repercussions of those 
circumstances on state-class relations. It is argued that “classless society” approach of the Early Republican 
years was replaced by, first, a ban on politics aiming at constructing a “classless society”. Eventually 
capitalism was accepted as the “fundamental order” of the state and granted immunity by law authorities 
against anti-capitalist politics. The historical pattern, which is scrutinized in the light of the role of law in 
class societies, exhibits that in Turkey the law mechanism in case of class politics can be considered as part of 
the oppressive apparatus. 
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Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. Maddelerine 
İlişkin Tartışmalarda  

Devlet ve Sınıflar 
 
      
 
 
1936 tarihli Türk Ceza Kanunu değişikliği ile Türkiye gündemine giren 

ve 1991 yılında kaldırılana kadar sınıf siyaseti ve düşünce özgürlüğü önünde 
başlıca hukuki engel olarak görülen 141 ve 142. maddelerin tarihi, Türkiye’de 
yasa yapıcının ve hukuk otoritesinin sınıf meselesindeki tutum değişikliğini 
takip etmek açısından önemli ipuçları sunmaktadır.  

Bu çalışmada 141 ve 142. madde değişiklikleri sırasında kanun yapıcı 
tarafından alınan kararlar ve öne sürülen gerekçeler incelenerek Türkiye’de 
devletin sınıflar ve sınıf siyaseti konusundaki hakim anlayışı, bu anlayışın nasıl 
dönüştüğü ve bu dönüşümün siyasal-sosyal nedenleri incelenecektir.1 Çalışma 
esas olarak 12 Mart askeri müdahalesine kadarki döneme odaklanmaktadır. 12 
Mart’tan sonra hukukun gittikçe keyfi biçimde kullanılan bir zor aracı haline 
geldiği görülmektedir. Bu eğilim 12 Eylül’le birlikte tepe noktasına ulaşmıştır. 
Hukuki uygulamalardaki keyfiyet sınıfsal tutuma ilişkin yaklaşım ve 

                                                      
1TCK’nın 141 ve 142. maddeleri, özellikle 142. maddenin “propaganda suçu”na ilişkin 
içeriği dolayısıyla “düşünce suçu” bağlamında da incelenmiştir. Bülent Tanör, 
Türkiye’nin düşünce suçu tarihini incelediği yapıtında söz konusu maddeleri ele almıştır. 
Tanör, Bülent (1979) Türk Ceza Kanunu 142. Madde: Düşünce Özgürlüğü ve 
Uygulama (İstanbul: Forum Yayınları). 141 ve 142. maddeler düşünce suçu 
bağlamında tartışıldığında genellikle TCK'nın “Devletin sosyal ve ekonomik veya 
siyasi veya hukuki düzenini dini esaslara dayandırmayı” yasaklayan 163. maddesi ile 
birlikte incelenmiştir. Ancak bu çalışmanın odağında sınıf tartışmaları yer aldığından 
TCK’nın 163. maddesine ilişkin değerlendirme yapılmamıştır. 



Cangül Örnek  Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. Maddelerine İlişkin Tartışmalarda Devlet ve Sınıflar          

 

           111 

 

uygulamaların belli bir sistematik içerisinde yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. 
Çalışmanın 12 Mart öncesine yoğunlaşmasının bir diğer nedeni, 141 ve 142. 
maddelerin kaldırılmadan önce son kez 1951 yılında değiştirilmesidir. 
Uygulamada önemli dönemsel farklılıklar olmakla birlikte, 1951 sonrası, bu 
maddeler özelinde aynı hukuki rejime tabi olmuştur. 

 Çalışmada ayrıca, 1936 yılından sonra gittikçe daralan hukuki 
serbestliğe karşın gittikçe genişleyen bir siyasi-sosyal gerçeklik haline gelen sol 
hareketin, 141 ve 142 ile hukuk alanında sürdürdüğü mücadeleye de 
değinilecektir. Bilindiği gibi, 1960’lar ve 1970’ler boyunca 141 ve 142. 
maddelere karşı özellikle Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) başını çektiği kesimler tarafından 
yoğun bir siyasi mücadele verilmiştir. Ancak bu çalışma, yasa yapıcının ve 
hukuk otoritesinin yaklaşımını incelemeyi merkeze koyduğu için siyasi 
mücadelenin ayrıntılı analizi, çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.  

 

I. “Kanun”un Ruhu 
Türkiye tarihinin uzunca bir kesitinde 141 ve 142. maddeler aracılığıyla 

dizginlenebilecek güçlü bir sınıf siyaseti cephesi var olamamıştır. 141 ve 142. 
maddeler buna rağmen ve gittikçe ağırlaşan cezalar öngören düzenlemelerle 
Ceza Kanunu’nda 1990’lı yıllara kadar korunmuştur. Üstelik aralarında 
hukukçuların da olduğu kesimlerin maddelerin anti-demokratik karakterine 
ilişkin şiddetli eleştirileri ve demokratik kitle örgütlerinin muhalefeti göz ardı 
edilerek bu maddelerin kaldırılmasına yanaşılmamıştır.  

141 ve 142. maddelerin, sınıf siyasetini yasaklayıcı içeriğiyle Ceza 
Kanunu’na girmesi Soğuk Savaş’ın başlamasından önce 1936 yılındaki 
değişiklikle gerçekleşmiştir. O yıllarda sol hareketin büyük ölçüde Türkiye 
Komünist Partisi’nin Türkiye içinde faaliyet gösteren az sayıdaki kadrosundan 
ibaret olduğu düşünülürse, düzenlemenin ilk aşamada bu kadroları hedefle 
yapıldığı açıktır. Cumhuriyet Halk Fırkası ek parti iktidarının kurumsallaştığı 
bir dönemde, iktidara karşı ciddi bir tehdit oluşturmayan bir örgütsel öbeğin 
cezalandırılması için Ceza Kanunu’nda değişikliğe gidilmesinin nedenlerini 
anlamak için, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki siyasi-ideolojik 
yapının niteliklerine ve bu bağlamda anti-komünizmin ideolojik etkisine 
değinmek gerekmektedir. Türkiye’de anti-komünizmin, Kemalist iktidarın 
kuruluşu sırasında yoğun olarak hissedilmeye başlayan ve daha sonra Soğuk 
Savaş yıllarında ideolojik yelpazede neredeyse başat hale gelen etkisi üzerine 
kapsamlı bir inceleme henüz yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada anti-
komünizmin farklı kaynakları bir bütün olarak ele alınamayacaktır. Ancak 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında anti-komünizmin beslendiği iki kaynağa işaret 
edilebilir. Bu kaynaklardan biri, Sovyetler Birliği ile işgal koşullarının zorladığı 
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ve uzunca bir süre hassas bir denge üzerinde yürütülen ilişkilerdir. Sovyetler 
Birliği ile özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında işbirliği yapan Kemalist kadro, 
Lozan görüşmelerinden itibaren İngiltere başta olmak üzere Batı dünyası ile 
ilişkilerini yeniden kurma yoluna gitmiş ve bu esnada Sovyet hükümeti ile 
arasına hızla mesafe koyma gereği duymuştur.2 Bir diğer kaynak ise, Kurtuluş 
Savaşı’nın son evrelerinde Ankara’da Kemalist siyasi iktidarın tahkimatı 
sırasında yaşanan iktidar mücadelesinin ve bu mücadeleye komünistlerin de 
katılmasının kurucu kadro üzerindeki etkisidir. Bu açıdan, Bakü’de toplanan 
Doğu Halkları Kongresi sonrası Türkiye’ye hareket eden TKP kadrolarının 
Anadolu’ya geçtiklerinde öldürülmeleri önemli bir göstergedir. Bu olay, hem 
Sovyetler Birliği ile ilişkili bir komünist örgütlenmenin ne derece dar olursa 
olsun ciddi bir tehdit olarak algılandığına hem de kurucu kadronun böyle bir 
örgütlenmeye hoşgörü göstermeyeceğine işaret etmektedir.  

Anti-komünizm özellikle Soğuk Savaş’ın başlamasıyla birlikte 
Türkiye’de farklı siyasi eğilimleri kesen ideolojik bir üst belirleyen haline 
gelmiştir. Bununla da bağlantılı olarak, sol siyasetin etkisinin göreli olarak daha 
güçlü hissedildiği 1960’lı ve 1970’li yıllar dışında Türkiye’de ampirik durumla 
tamamen orantısız bir “komünizm tehdidi” söylemi kullanılmıştır.3 Bu 
söylemin ve aynı doğrultuda üretilen politikaların kurduğu hegemonya, 141 ve 
142. maddelere karşı yapılan muhalefetin bile neden bu söylemi tamamen 
reddetmek yerine esnekleştirmeye çalıştığını açıklamaktadır. Yapılan 
eleştirilerde ağırlıklı olarak maddelerin komünist örgütlere ve düşünceye yasak 
koyması haklı bulunmakla birlikte, “Batı ülkelerinde komünizmin panzehri 
olarak önü açılan sosyalist siyaseti yasaklamasının” yanlış olduğu öne 
sürülmüştür. Böylece, yani komünizmin düşünce olarak bile yasaklanması 
savunularak, 141 ve 142. maddelere yöneltilen eleştirilere meşruiyet 
sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, anti-komünist retoriğin gücü 
anlaşılmadan, maddelere uzun yıllar muhalefet eden Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarlarının bile maddeleri değiştirmeye yanaşmamasının nedenleri 
kavranamayacaktır. 

141 ve 142. maddeler örneğinde olduğu gibi hukukun sınıf siyasetini 
doğrudan yasaklayan düzenlemeler içermesi, kuşkusuz Türkiye’nin yukarıda 
kısaca değinilen tarihsel özgünlükleri ile doğrudan ilişkilidir. Ancak bu 

                                                      
2Ankara hükümetinin Lozan’da yürüttüğü diplomasi ve Sovyetler Birliği ile arasına 
nasıl mesafe koyduğunu ayrıntılı olarak inceleyen bir çalışma için bkz. Yerasimos, 
Stefanos (1979) Türk-Sovyet İlişkileri: Ekim Devriminden “Milli Mücadele”ye 
(İstanbul: Gözlem Yayınları).  

3Bu retoriğin bu kadar yoğun kullanılmasının bir diğer nedeni, başta ABD olmak üzere 
Batı dünyasından farklı biçimlerde destek alınmak istenmesidir.  
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özgünlükleri yerli yerine oturtmak için Türkiye’de sınıf mücadelesi alanını 
düzenleyen hukuki norm ve pratikleri genel düzlemde hukuk-sınıflı toplum 
ilişkisi bağlamında ele almak gerekmektir.  

 

II. Hukuk ve Sınıflı Toplum 
Modern dönemde hukukun sınıf ilişkilerini ve bu ilişkilerin siyasi 

düzlemdeki tezahürlerini nasıl düzenlediğine ilişkin etraflıca bir analiz için 
dönülecek ilk kaynaklar klasik Marksist metinler olacaktır. Marx’ın hukuk 
eleştirisinin öncülleri, devlet ve din konusundaki felsefi çözümlemelerinde 
özellikle Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisi başlıklı çalışmasında bulunur 
(Marx, 1997). Ancak Hegel’in ve Hegel’i eleştirirken Marx’ın kullandığı 
Türkçe’ye “hukuk” olarak çevrilen Almanca Recht kavramı, dar anlamıyla yasa 
ve yargıyla sınırlı değildir. Kavram; hak, adalet, etik gibi meseleleri kapsayan 
geniş bir anlama sahiptir.4  

Marx’ın genç Hegelcilerden felsefi kopuşunda geniş anlamıyla hukuk 
tartışması önemli bir yer tutmakla birlikte, daha sonraki eserlerinde devlet ve 
hukuk sorununu etraflıca ele alamaması, bu tartışmada kaynak olarak Marx’ın 
kendi metinlerini referans almayı zorlaştırmaktadır. Ancak ideoloji ve ekonomi 
politik başlıklarındaki külliyata bu gözle bakıldığında, hukuk başlığına dair iki 
yaklaşımın hakim olduğu görülür. Birinci yaklaşım, bir üst yapı kurumu olarak 
hukukun baskı aygıtının bir unsuru olarak ele alınmasına dayanmaktadır. 
İkincisi ise, hukukun toplumsal gerçeği örten bir burjuva mistifikasyonu 
anlamında ideoloji olarak oynadığı roldür. Bu rolün bir tezahürü olarak 
görülebilecek “hukukun üstünlüğü” fikri, yasalar önünde eşitlik ilkesini 
desteklemekte; hukukun üretim ilişkilerinden ve sınıf mücadelelerinden 
bağımsızlığı iddiasını ifade etmektedir. Liberal yasalar önünde eşitlik ilkesi, 
hukukun ortak iyilik ve ortak menfaati gözettiği iddiasının dayanaklarından 
biridir. Hukuk, böylece, toplumsal düzlemde “eşitlik” kavramının, siyasi 
düzlemde ise “ulusal egemenlik” kavramının kurucusu haline gelmiştir.  

Hukuku mülkiyet ilişkileri bağlamında inceleyen Sovyet hukuk 
felsefecisi Pashukanis ise, hukukun ideolojik doğasına rağmen nesnel sosyal 
ilişkilerin bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini; dolayısıyla sadece 

                                                      
4“Hukuk” kavramının dar ve geniş anlamı, Latince’de hakkı, adil olanı anlatmak için 
kullanılan uis ile yasama, hüküm anlamında kullanılan lex arasındaki farklılıkla ifade 
edilebilir. Arapça’da bu anlam farkı Türkçe’ye de geçen kanun ve hak kelimeleriyle 
ifade edilmiştir. 
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psikolojik etkileriyle ele alınamayacağını savunmuştur (Pashukanis, 1924).5 
Pashukanis’in bu itirazı, hukuku doğrudan meta mübadelesinin bir ürünü olarak 
gören kuramsal yaklaşımının bir sonucudur.  

Aslında Marx hukukun “ideolojik” doğasına işaret ederken hukuku, 
gerçekle bağı tamamen kopuk bir yanılsamalar alanı olarak görmemiştir. 
Wood’un Marx’ın adalet konusundaki yaklaşımını analiz ederken isabetli 
olarak belirttiği gibi, “Marx’a göre devlet ile kamusal düzenlemeyle ilişkili 
olarak hukuk ve hak kavramları, hüküm süren üretim biçimi tarafından 
belirlenirler ama aynı zamanda üretim biçiminin yabancılaşmış yansımasıdırlar. 
Üretim biçimini yansıtırlar ancak çarpık ve mistikleşmiş bir biçimde” (Wood, 
1972: 256). 

“İdeoloji” olarak hukukun gerçeğin tersi olarak ele alınmasını eleştiren 
bir diğer isim Poulantzas’tır. Poulantzas’a göre bu tür üstyapı kurumlarını 
altyapı ile diyalektik bir ilişki içerisinde kavramak gerekir. Norm ve değer 
anlamında bile hukuk, gerçek-maddi zemini etkileyebilir (Poulantzas, 2008: 25-
31). Bu vurgusuyla Poulantzas tartışmayı “mücadele alanı olarak hukuk” 
fikrine yaklaştırmaktadır.  

Marx’ın eserlerinde hukukun ele alınış biçimini tartışan Vincent, 
ideolojik işleve yapılan vurgunun Marx’ın hukuk yaklaşımının sadece bir yönü 
olduğunu ileri sürmüştür. Diğer yönü için, Marx’ın 18. Brumaire’de sınıfların 
farklı fraksiyonları arasındaki mücadeleye dair açıklamalarından yola çıkan 
Vincent, devletin ve yasal sistemin sınıf mücadelesinin alanları olarak 
kavranabileceğine işaret etmektedir (Vincent, 1993: 386). 

Hukuka “göreli özerklik” tanıyan bu yaklaşım, İtalyan Marksist 
Gramsci’nin egemenlik için “zor” kadar toplumsal “rıza”nın üretilmesini de 
zorunlu gören “hegemonya” (Gramsci, 1971: 57-58) kavramıyla daha geniş bir 
bağlamda tartışılabilir. Gramsci’nin kendisi özel olarak hukuk konusuna 
eğilmemiştir. Ancak, onun ideolojinin meşruiyet üretme kapasitesi üzerine 
yazdıklarından yola çıkılarak hukuk, düşünsel hegemonya inşasının bir ögesi 
olarak ele alınmaktadır.6 Bu tanımıyla hukuk yarı-özerktir. Sadece üretim 
ilişkileri tarafından belirlenmekle kalmaz, üretim biçiminin koşullarını sağlar; 

                                                      
5Evgeny Pashukanis, The General Theory of Law and Marxism, 1924. 
http://www.marxists.org/archive/pashukanis/1924/law/index.htm (1 Eylül 2013 
tarihinde ulaşıldı). 

6Gramsci’nin hegemonya kavramının hukuk çalışmalarındaki kullanımı için bkz. 
Kennedy, Duncan M (1982), "Antonio Gramsci and the Legal Sysem," ALSA Forum 
6, (1), 32-37; Gabel, Peter and Paul Harris (1983), "Building Power and Breaking 
Images: Critical Legal Theory and the Practice of Law”, 11 NYU Review of Law and 
Social Change, 369-372.  
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aktiftir. Hukuk yarı-özerk karakteri nedeniyle, sınıflar ya da sınıfların farklı 
fraksiyonları arasındaki çatışmaların yansıdığı bir alandır; mücadeleye açıktır.   

Hukukun ve yargı kurumlarının mücadele alanı olarak kavranması, 
devlet mekanizmasının farklı ideolojik etkilere açık olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. Devletin farklı kurumlarının bir yandan toplumdaki 
mücadelelerden etkilenirken bir yandan da kendi içsel ideolojilerine sahip 
olmaları (Poulantzas, 1979: 327), bu kurumlarda egemen ideolojinin 
tekleşmesinin önünde engel oluşturmaktadır. Hukukun, farklı sınıflar ya da sınıf 
fraksiyonları arasında mücadeleye sahne oluşuna örnek olarak, işçi sınıfı 
haklarının genişletildiği çalışma yasaları verilebilir. Türkiye’de de, örneğin, 
grevi yasaklayan Çalışma Yasası’na karşı grev ve toplu sözleşme haklarının 
savunulmasıyla başlayan bir mücadele sürecinin ardından, özellikle toplumsal 
hareketlerin yükseldiği dönemlerde işçi haklarının genişletildiği yasal 
değişiklikler yapılmıştır. Sınıf mücadelesini yasaklayan TCK 141 ve 142. 
maddelerin tarihine benzer bir yaklaşımla bakıldığında hem hukukun nasıl bir 
mücadele zeminine dönüştüğünü hem de bu zeminin sınırlarını görmek 
mümkündür.  

Bu açıdan, hukuk mekanizmasını ya da kanunları yukarıda özetlenen 
yaklaşımlardan biriyle açıklamak yerine, farklı kanun ve yasal düzenlemeleri, 
mülkiyet rejimi ve bu rejimin kurumsallaşmış siyasi formunun devamı için 
taşıdıkları önem bağlamında değerlendirmek ve her biri için ayrı yaklaşımlar 
geliştirmek daha doğru görünmektedir. Doğrudan mülkiyet rejimine dair 
hukuksal düzenlemeler tarihsel ve mekânsal olarak büyük değişiklikler 
göstermezken, siyasi formun sürekliliğine ilişkin düzenlemelerin özgünlüğe 
daha açık olduğu söylenebilir. Bu sürekliliğin kanun yoluyla garanti altına 
alınmaya çalışılması sırasında izlenecek yol; siyasi gelenekler, sınıflar arası 
dengeler, egemen sınıfın ideoloji alanındaki gücü gibi etkenlerle 
belirlenmektedir.   

Sürekliliğin hukuk yoluyla sağlanması kararnamelerin, yasaların, 
anayasaların kendilerine ilişkin değişiklikleri de düzenlemesiyle ve böylece 
maddi gerçekten yalıtılarak düzenin ortadan kaldırılmasını engelleme niteliğiyle 
ilişkilidir (Poulantzas, 2008: 37). Türkiye örneğinde 141 ve 142. maddelere 
ilişkin tartışmaların önemli bir boyutu düzen değişikliğinin hangi düzeye kadar 
meşru olduğu ya da hangi araçların kullanılmasıyla meşruiyet sınırının ihlal 
edilmiş olacağı üzerinedir. Bu bağlamda, aşağıda da açıklanacağı gibi, örneğin, 
düzen değişikliğini “seçim” yoluyla gerçekleştirecek bir sosyalist partinin 
maddelerde ifade edilen suç tanımı kapsamına sokulup sokulamayacağı 
tartışma başlıklarından biridir. Öte yandan, Türkiye’deki 141 ve 142. madde 
örneği, radikal bir düzen değişikliği için gerekli koşulların oluşmadığı durumda 
bile hukukun, değişim için örgütlenme ve propaganda serbestiyetini 
olabildiğince kısıtlamayı öngördüğünü göstermektedir.   
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Bu açıdan, 141 ve 142. maddeler Türkiye’de hukukun “ideoloji” olarak 
oynadığı role kıyasla “zor” rolünün taşıdığı ağırlığı temsil etmektedir. Örneğin; 
bu maddeler kullanılarak sınıflara ilişkin bilimsel çalışmaların ya da sanat 
eserlerinin bile yasaklanması, sosyalist ideolojinin etkisine karşı ideolojik 
alanda bir mücadele yürütülemediği oranda “zor”un öne çıktığını 
göstermektedir. Türkiye’de sınıf siyasetini düzenleyen hukuksal norm ve 
pratikler de buna uygun biçimde şekillenmiştir.  

 

III. 1930’lardan 1950’lere: “Sınıfsız-İmtiyazsız 
Toplum” Fikrinden “Sınıfsız Toplum” Yasağına 

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra yapılan ilk Ceza Kanunu 1926 
yılında yürürlüğe girmiştir.7 Bu kanun yapılırken 1889 tarihli Zanardelli olarak 
bilinen İtalyan Ceza Kanunu’ndan yararlanılmıştır. Sınıf siyasetine ve 
düşünceye ilişkin yasaklar getiren ünlü 141 ve 142. maddeler, 1936 yılına kadar 
Ceza Kanunu’nda yer almamıştır. O yıl faşizm döneminde tadil edilen İtalyan 
Ceza Kanunu örnek alınarak 141 ve 142. maddeler, resmi söyleme göre 
komünizmi ve anarşizmi önleyecek biçimde yeniden düzenlenmiştir.  

1936 yılına gelene kadar sınıf mücadelesi esaslı suçlar farklı kanun ve 
kanun maddeleri ile cezalandırılmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan yürürlükte 
olan Ceza Kanunu’na ek olarak 1336 tarihli Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile 
1925 tarihli Takrir-i Sükun Kanunu’nun çeşitli maddeleri yorumlanarak 
sosyalist hareketlerin cezalandırılması yoluna gidilmiştir (Özek, 1968: 112-
114). Örneğin, 1925 yılında Takrir-i Sükun’un yarattığı baskı ortamında Heyet-i 
Vekile’nin kararıyla solcu yayınlar kapatılmış, yine aynı yıl Aydınlık çevresi 
mensupları İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak küreğe mahkum edilmişlerdir 
(Tunçay, 1991: 202).8 

1927 Tevkifatı sonrası yapılan yargılamanın da gösterdiği gibi, konuyla 
ilgili Ceza Kanunu’nda doğrudan bir düzenlemenin yer almaması sınıfsal düzen 
konusundaki düşüncelerin ve eylemlerin gittikçe sertleşen bir biçimde 

                                                      
71858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunu, 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’ndan alınmıştır. 
Bu kanunda 141 ve 142. maddelerin muadili maddeler yer almamıştır.  

8Mete Tunçay, Aydınlık ve Orak Çekiç’in kapatılmasından sonra; Aydınlık çevresinin 
“komünistlik teşkilât ve propagandası yapmak suretiyle emniyet-i dahiliyeyi ihlâl ve 
binnetice şekl-i hükûmeti tağyire matuf ef’al ve harekâtta bulunmak” ithamıyla 
yargılandıklarını belirtmiştir. İbrahim Hilmi, Şevki, Elektrikçi Nuri, Sadrettin Celâl, 
Nuri Haydar, Abdi Recep, Şevket Süreyya, Süleyman Neşati, Eczacı Vasıf, Dr. 
Mümtaz, Hüseyin Hikmet, Dr. Şefik Hüsnü, Hasan Âli, Nâzım Hikmet, Cevdet 
beylerin mahkum edildiğini aktarmaktadır (Tunçay, 1991: 202, 221, 223). 
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cezalandırılmasına mani olmamıştır. Bu dönemki uygulamaların gerekçesi, Siirt 
Milletvekili Mahmut Bey’in Hakimiyet-i Milliye’de yayınlanan tevkifatla ilgili 
yazılarında ortaya konulmuştur. Mahmut Bey’in “Türkiye’de sınıfsal 
sömürünün olmadığını ileri sürerek, sosyalist düşüncelere toplumumuzda yer 
olmadığı” şeklindeki iddiası, o dönemin resmi söylemini de yansıtmaktadır 
(Özek, 1968: 119). 

Türkiye’de maddi altyapının sınıfların ortaya çıkmasına yol açacak 
düzeyde gelişmediği iddiası, aynı zamanda tüm toplumsal kesimleri ekonomik 
kalkınmaya katkı yapmak üzere birlikte hareket etmeye sevk etme olarak 
yorumlanmalıdır. Bu yaklaşımın ideolojik ifadesi, Cumhuriyet rejiminin 
“halkçılık” ilkesidir. II. Meşrutiyet’ten itibaren tartışılmaya başlanan ve 
Cumhuriyet döneminde Altı Ok’tan biri haline gelen halkçılığın düşünsel 
kaynaklarından biri, Durkheim’ın “organik dayanışmacı” sosyolojisidir. 
Dayanışmacılık, toplumsal işbölümüne, “sınıfsal çatışmalar” yerine sınıflar 
arasında organik dayanışmayı esas alarak yaklaşmıştır (Tekeli, 1983: 1930). 

1940’lara kadar, iktisadi politika değişikliklerinin sınıf meselesine 
yaklaşımda farklılık yarattığını söylemek mümkün değildir. Cumhuriyet 
yönetiminin, 1920’lerde uyguladığı liberal ekonomik politikaları terk ederek 
1930’ların başından itibaren devletçi politikalara yönelmesi, sınıfların olmadığı 
sosyal gerçeklik tarifinde bir değişiklik yaratmamıştır. Bu yıllar boyunca, 
Türkiye’de toplumsal tabakalaşma sadece “zümre”ler, yani meslekler üzerinden 
açıklanmış edilmiş, resmi metinlere de bu şekilde yansımıştır.   

 
III. a. 1936 Değişikliği ve 141 ve 142’nin İlk 

Formülasyonu 
1936 yılında İtalya’nın faşizm dönemi ceza kanunu değişikliği esas 

alınarak 3038 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu yapılmıştır. TCK’nın “devletin 
şahsiyeti aleyhine cürümler” bölümü değiştirilerek 141. madde şu şekilde 
düzenlenmiştir:  

 
“Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin, diğerleri üzerinde 
tahakkümünü şiddet kullanmak suretiyle tesis etmek ve içtimaî bir 
zümreyi şiddet kullanarak ortadan kaldırmak veya memleket dahilinde 
teşekkül etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları şiddet kullanarak 
devirmeğe matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim eden veya 
sevk ve idare eden kimse beş seneden on iki seneye kadar ağır hapis 
cezasile cezalandırılır. 
Memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hukukî her hangi bir nizamını 
şiddet kullanarak ortadan kaldırmak gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil 
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eden, tanzim eden, veya sevku idare eyliyen kimseye de aynı ceza verilir. 
(...) 
Yukarıki fıkralarda gösterilen haller haricinde memlekette millî hissiyatı 
sarsmağa veya zayıflatmağa matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, 
tanzim eden veya sevku idare eden kimse bir seneden üç seneye kadar 
ağır hapis cezasile cezalandırılır.” (Resmi Gazete, 1936: 6713).  
 

142. madde ise 141. maddede belirtilen suçların propagandasını yapanlara 
verilecek cezaları düzenlemektedir. 

141 ve 142. maddelere ilişkin sunulan kısa gerekçede “Maddenin 
sarahatine ve ihtiva ettiği unsurlara nazaran komünist ve anarşist cemiyetler bu 
maddenin şumûlune dahil bulunmaktadır” denilmiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, 
1936: 7). Maddelerde “komünizm” ya da “anarşizm” kavramları geçmediği 
halde, bu ve daha sonraki gerekçelerde bu tür kavramlar kullanılmış ve bu 
kavramların kullanılma gerekçeleri açıklanmıştır.  

Bu maddelere duyulan gereksinim ise, dönemin toplumsal ve siyasal 
gelişmelerinde, özellikle halkın artan hoşnutsuzluğunu gemleme çabasında 
aranmalıdır. Bu yıllarda 1929’da patlak veren Büyük Buhran’ın Türkiye 
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi ve Cumhuriyet’in milli burjuvazi ve 
büyük toprak sahipleri lehine uyguladığı iktisat politikaları halkta büyük bir 
hoşnutsuzluk yaratmış; hatta bu hoşnutsuzluk Kemalist iktidar tarafından da 
gözlemlenebilir düzeye ulaşmıştır. Milli burjuvazi yaratma esasına dayanan 
uygulamalar, ekonomik olarak kaybeden geniş halk kesimlerini yeni rejime 
büyük ölçüde yabancılaştırmıştır. Serbest Fırka deneyimi, ardından Mustafa 
Kemal’in çıktığı yurt gezisi hoşnutsuzluğun düzeyinin algılanması bakımından 
önemli vesilelerdir. Bu koşullar altında yazılan yeni program CHF’nin 1931 
yılındaki üçüncü büyük kongresinde kabul edilmiş ve “Altı Ok” olarak bilinen 
ilkeler bütünü tamamlanarak CHF programına ilk kez bu şekilde ifade edilerek 
girmiştir. Bu ilkelerden biri de “devletçilik”tir. Ancak devletçilik, İlhan 
Tekeli’nin de ifade ettiği gibi, sınıfsal arasındaki bölüşümün yeniden 
düzenlenmesinde kullanılmamıştır: 

 
“İlk bakışta devletçiliğin, toplum içinde sınıfsal ayrımların 
keskinleşmesini önleyen bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir. 
Böylece tek parti döneminde ‘devletçiliğin’, ‘halkçılığın’ 
gerçekleştirmekte bir araç olacağı savı ileri sürülebilir. Oysa CHF içinde 
bu ilişkinin kurulmasından özenle kaçınılmıştır” (Tekeli, 1983: 1932). 
 

Kemalist çevrelerde esasen devletçilik ile milliyetçilik arasında güçlü bir ilişki 
kurulmuştur. Bu yıllarda, Kemalist ideolojiyi inşa etmek amacıyla Kadro 
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dergisi etrafında toplanan aydınlar, her türlü sınıf egemenliğine ve bundan 
kaynaklanan toplumsal çatışmayı olumsuzlarken, milli kurtuluş hareketlerinin 
sınıf düzeninin tasfiyesini öngördüğünü varsaymışlardır. “Böyle bir yönelim 
içinde milliyetçilik, halkçılık, devletçilik birbirine kolayca indirgenebilir bir 
nitelik kazanmaktadır” (Tekeli ve İlkin, 2003: 525-526). 

Dolayısıyla, yapılan, toplum içinde sınıfsal eşitsizliklerin azaltılmasına 
dönük ekonomi politikaları uygulamak yerine, siyasi ve ideolojik düzlemde bu 
eşitsizliklerin yok sayılmasıdır. Bu yaklaşıma gösterilen tepkiler ise, kolluk 
kuvvetlerinin ve hukuki yaptırımların konusu haline getirilmiştir. Toplumdaki 
hoşnutsuzluğun kontrol altında tutulması için, öncelikle örgütlü bir tepkiye 
dönüşmesini engellemeye yönelik önlemler alınmıştır. 1936 tarihli İş Kanunu 
ile çalışma hayatı düzenlenirken grevin yasaklanması, sendikal örgütlenmeye 
kanunda yer verilmemesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünün zorunlu 
tahkim sistemiyle devlete ihale edilmesi (Resmi Gazete, 1936: 6621-6639) bu 
yaklaşımın ürünüdür.   

Böyle bir ortamda, TCK bir kez daha değiştirilmiştir. 1938 tarihinde 
yapılan 3531 sayılı yeni kanunun 141 ve 142. maddelerindeki en önemli 
değişiklik, “şiddet” unsurunun suçun teşekkülü açısından şart olmaktan 
çıkarılmasıdır (Resmi Gazete, 1938: 10301-10303). Değişikliği açıklayan 
Adliye Encümeni mazbatasında ise, daha sonraki değişiklerde de sıkça 
tekrarlanacak bir yorumla şiddetin komünizme içkin olduğu, dolayısıyla 
yargılanan kişilerin teşkil ettikleri cemiyetlerde “şiddet” vasıtasını kullanıp 
kullanmadıklarının önemi olmadığı ifade edilmiştir:  

 
“Komünizme ait hareketler dolayısiyle tahaddüs eden bir takım mesailde 
mahkemelerimizce meri kanunda mevcut (Şiddet kullanarak) kaydi 
komünizm hareketlerinin esasında şiddet mevcut ve mündemiç 
bulunması itibariyle şiddet hakkında ayrıca maddi delil aramaya lüzum 
görmeyerek hüküm verilmekte ve temyiz mahkemesince de bu hükümler 
tasdik olunmaktadır”9 (TBMM Zabıt Ceridesi, 1938: 51-52). 

                                                      
9Mazbatada ayrıca Teşkilatı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklik de gerekçe olarak 
gösterilmiştir: “Bundan başka son defa Teşkilâtı esasiye kanununda yapılan 
değis ̧iklikle Devletçilik, milliyetçilik, inkilâbçılık, halkçılık ve lâiklik Devletin ana 
vasıflar olarak kabul edilmis ̧tir. Bu vasıflara muhalif 'gayesi olan cemiyetlerin tesis ve 
teşkilini ve böyle bir cemiyete girmek keyfiyetini ve bu yolda propaganda yapmağı 
ceza tehdidi altında menedici bir hüküm de yoktur, işte bu iki maddede yapılan 
değis ̧iklikle bu noksanlar ikmal edilmis ̧ ve tatbikatta her hangi bir tereddüde mahal, 
verilmemek üzere propagandanın fiil, söz veya her nevi neşir vasıtasile olabileceği 
tasrih edilmiştir” (TBMM Zabıt Ceridesi, 1938: 2). 
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Şiddet unsurunun aranması, işçi örgütlerinin ve sosyalist örgütlerin şiddet 
içeren yöntemlere baş vurmadığı bu yıllarda, bu maddelere dayanılarak ceza 
verilmesini zorlaştırmıştır. Yapılan değişiklikle “şiddet” cezayı ağırlaştıracak 
bir unsur olarak yasada yer almıştır. Aynı yıl çıkarılan Cemiyetler Kanunu’nun 
da “sınıf esasına dayanan” cemiyet kurmayı yasaklaması, sınıf esaslı 
örgütlenmelerin ve sınıf siyaseti yapmanın toptan yasaklanmasına gidildiğini 
göstermektedir. 

İki yıl içinde yeni bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasının nedeni olarak, 
Halit Çelenk, Nâzım Hikmet’in Askeri Ceza Yasası’nın 94. Maddesine göre 15 
yıl ağır hapis cezasına mahkum edildiği 1938 Harp Okulu Olayı’nı 
göstermektedir. Nâzım Hikmet, A. Kadir ve arkadaşlarına isnat edilen suçun 
“komünizm propagandası” olduğu mahkeme karar metninden anlaşılmakla 
birlikte, Ceza Kanunu’nun 142. maddesinde “zor ögesi”nin aranması nedeniyle 
bu maddeye göre ceza verilememiş, bu durum karşısında orduyu isyana 
teşvikten mahkumiyet kararı verilmiştir (Çelenk, 1976: 45-46). 

 
III. b. Çok Partili Rejime Geçiş ve 141-142. Maddeler 
1946 yılında çok partili rejime geçilmesiyle birlikte sınıf tartışmasına 

ilişkin resmi tutumda önemli değişiklikler gözlemlenmeye başlanmıştır. II. 
Dünya Savaşı sırasında uygulanan politikalar sonucu artan toplumsal 
eşitsizlikler, savaş sonrasında ücretli kesim üzerindeki yükü artıran yüksek 
enflasyon ve 1946 yılında alınan devalüasyon kararı nedeniyle daha da 
derinleşmiştir. Bu koşullarda, Taner Timur’un ifadesiyle “genel oy” 
mekanizmasının gerçek bir değer kazandığı bir siyasal rejime geçiş, geniş halk 
kitlelerinin siyasal etkinliğini artırır. Halk kitlelerinin daima “sol potansiyel”i 
temsil etmeleri ise yönetici sınıfları kuşkulandırmaya yeter. (Timur, 1991: 75). 
Çok partili rejime geçme hazırlıklarının yapıldığı günlerde bu tür bir 
potansiyelin hayata geçme olasılığının ortaya çıkması tedirginlik yaratmıştır. 
Nitekim 1945 yılında meclis içinde muhalefetin çekirdeği oluşurken, meclis 
dışında, Tan gazetesi, Görüşler dergisi, Zincirli Hürriyet gibi yayınlar 
vasıtasıyla özellikle basında sol muhalefetin sesi duyulmaya başlanmıştır. 
Bilindiği gibi, bu yayınlar kısa süre içerisinde fiili ve idari saldırılarla 
susturulmuştur.  

Türkiye’de sınıflı bir toplumsal yapıdan söz edilemeyeceğinin ileri 
sürüldüğü önceki dönemden farklı olarak, yeni dönemde kurulacak partilerin 
farklı zümrelerin ya da sınıfların temsilcisi olabilecekleri kabul edilmiştir. 
Haziran 1945’te yapılan Cemiyetler Kanunu değişikliği ile sınıf esasına 
dayanan dernekler kurulmasının yasal yolu açılmıştır. Aralarında Türkiye 
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Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Partisi’nin olduğu 
sosyalist partiler kısa süre içerisinde siyasi yaşama katılmıştır.  

Ancak siyasi düzlemde farklı sınıfların taleplerini dile getirmek, sınıf 
mücadelesini esas alan siyasi faaliyet yürütülebileceği ve bu doğrultuda 
cemiyetlerin kurulabileceği anlamına gelmemektedir. Üstelik, sosyalist partiler 
kurulmasının yanı sıra Cemiyetler Kanunu’ndaki değişiklikle tarihe “1946 
sendikacılığı” olarak geçen bir sendikal atılım dönemi yaşanması yönetici 
sınıflarda endişe yaratmıştır. Bu süreç 1946 yılı sonunda sıkıyönetim kararıyla 
durdurulmuştur. 1947 yılında ise, işçilere grev ve toplu sözleşme hakkı 
tanımayan İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun 
kabul edilmiş, kanunla sendikaların siyasetle uğraşmaları yasaklanmıştır.  

Yeni kanunu, CHP’nin “sınıf kaynaşması” öngören geleneksel tutumunu 
devam ettirdiği ve hatta pekiştirdiği şeklinde yorumlayan Timur, Çalışma 
Bakanı’nın devletin “sınıflar arası çıkan ihtilaflarda hakem olmayı kabul etmiş 
bulunduğunu” söylemesini de bu çerçevede değerlendirmektedir (Timur, 1991: 
78). Parla ise, CHP programında 1947 yılında yapılan değişiklikle sendika 
kurulmasının demokratik haklardan sayıldığını, bunun bir yenilik olduğunu 
belirttikten sonra programda yer alan “Sendikalar milli bir zihniyetle kurulmalı 
ve siyasi cerayanların dışında kalmalıdır” fıkrasına dikkat çekerek eski 
yaklaşımın özünün korunduğunu vurgulamaktadır (Parla, 1991: 99). Görüldüğü 
gibi, CHP’nin sınıf başlığındaki açılımına ilişkin yorumlar, bu açılımın eski 
anlayıştan tam bir kopuş olarak görülemeyeceği yönündedir.  

Bu koşullar altında, 1946 yılında 141 ve 142. maddeler 4934 sayılı 
kanunla yeniden değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 1946: 10778-10779). Meclise 
sunulan Adalet Komisyonu raporunda, Cemiyetler Kanunu’nda yapılan 
değişikliklere paralel olarak Ceza Kanunu’nda da tadilat yapılmasına lüzum 
görüldüğü belirtilmiş ve şöyle denilmiştir: 

 
“Cemiyetler Kanununun değis ̧tirilmesinde güdülen amaç memlekette 
müteaddit partilere en liberal demokratik esaslar dâhilinde yer vermektir. 
Partilerin ise, memleket idaresinde birbirinden farklı muayyen noktai 
nazarları olacağı tabiidir. Aksi halin tasavvuru parti taaddüdünün 
manasızlıg ̆ını gerektirir. Her parti memleket idaresindeki noktai nazarını 
tahakkuk ettirmek için hiç, şüphe yok kanun yollariyle cemiyetin siyasi 
ve hukuki nizamlarında değis ̧iklikler yapmağa çalıs ̧acaklardır. Bu ça- 
lıs ̧malar zor unsuruna mukarin olmadıkça elbette ki cürüm sayılmamak 
icabeder” (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 2). 
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Bu açıklama sınıf esasına dayalı partilerin kurulmasına yasal olanak yaratıldığı 
yönünde bir yanılgı yaratabilir. Ancak gerekçenin devamında bu yolun 
açılmayacağı, yukarıda alıntılanan ifadelerle çelişkiye düşülerek açıklanmıştır: 

 
“Ancak kanun yollarından yürüyecek yapıcı partilerin tes ̧ekküllerine 
mâni hükümlere yer bırakmamak üzere vücudu zaruri görülen (Zor 
unsurunun), gayesi cemiyetlerin siyasi hukuki nizamını devirmekten 
ibaret ve bu yıkıcı gayesine erişmek için zor kullanmak, esasen bünyesi 
icabı bulunan ve fakat teşekkülünü sağlamak üzere sureti haktan görülen 
anarşist partilerin, memlekette teşekküllerine meydan bırakmamak, için; 
(zor) olmaksızın dahi cemiyetin siyasi ve hukuki nizamlarını toptan 
yokedeeek yıkacak teşekküllerin cezalandırılması sağlanmak üzere 
yeniden yazılan fıkra ikinci fıkra olarak 141 nci maddeye eklenmiş (...)” 
(TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 3). 
 

Gerekçe dönemin siyasi gelişmeleri ışığında yorumlanacak olursa, yeni 
düzenlemeyle bir köylü partisine, bir esnaf partisine izin verileceği ancak bir 
zümreye dayanarak kurulacak partilerin sosyalist olmalarına müsamaha 
gösterilmeyeceği ifade edilmiştir. Bunun bir diğer anlamı da, CHP’nin, milletin 
ortak çıkarlarının esas temsilcisi olma kimliğini tekelinde tutacağı; bu durumda 
kurulacak diğer partilerin ise milletin bütünün değil ancak bazı toplumsal 
kesimlerin temsilcisi kimliğiyle yeni rejimde yer alabilecekleridir. Ceza 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle yenilenen 141 ve 142. maddeler, yeni rejimde 
partilerin izleyebilecekleri siyasete dair daraltıcı bir çerçeve sunmuştur. Bu 
çerçevenin çizilmesinde, bazı yasakların esnetilmesiyle birlikte sendikaların ve 
sol hareketin ne kadar hızlı canlanabileceğinin görülmüş olması etkili olmuştur.  

 
III. c. 1949 Değişikliği 
1946 yılında yapılan değişiklik yeterli görülmeyerek 1949 yılında 5435 

sayılı kanunla 141 ve 142. maddeler bir kez daha değiştirilmiştir (Resmi 
Gazete, 1949: 16381-16382). Değişikliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, 
cemiyetlerin cebir, şiddet ya da tehdit vasıtalarına müracaat etmeden amaca 
varmalarının imkansız olduğu kanaatine varılması durumunda, bu fiillere 
başvurulmuş gibi hukuki muamele yapılacağının belirtilmesidir (TBMM 
Tutanak Dergisi, 1949: 4). Dolayısıyla, kurulan dernek veya partilerin amaçları 
arasında düzen değişikliği varsa bu tür bir değişikliğin şiddet kullanılmadan 
yapılamayacağı varsayılarak ceza almaları mümkün hale getirilmiştir. Böylece, 
radikal düzen değişikliği taleplerinin rıza ve ikna yollarıyla hayata 
geçirilemeyeceği keyfi biçimde öne sürülerek cezaların ağırlaştırılmasının yolu 
açılmıştır.   
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Böyle bir tadilata ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden biri, kapatılan 
Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi yöneticileri cezalandırılırken, 
Türkiye Sosyalist Partisi kurucu ve yöneticileri aleyhine açılan davada 141. ve 
142. maddelere aykırı eylem tespit edilemediği için beraat kararı verilmesidir. 
Tarık Zafer Tunaya kararı “Bu karar, aynı zamanda 141. maddenin 1949 
tadilatındaki müphemiyete serahat vererek, Komünist partilerin 
kurulamamasına mukabil, Sosyalist Partilerin kurulabileceği kabulü olarak 
tefsir edilmiştir” şeklinde değerlendirmiştir (Tunaya, 1952: 697). Tunaya’ya 
göre, TSP davasındaki hukuki içtihatla birlikte sosyalist partilerin kurulmasını 
kanuni sayma durumu kuvvetlenmiştir (Tunaya, 1952: 551).10 

1949 değişikliğini gerekçelendiren Adalet Komisyonu Raporu, sınıf ve 
sınıf mücadelesinin bu dönemde nasıl yorumlandığına ilişkin ilginç veriler 
sunmaktadır. Raporda 141 ve. 142. maddelerin komünizmi ve anarşizmi 
önlemeyi öngördüğü birkaç defa tekrarlanmakla birlikte, esas olarak “içtimai 
bir zümrenin diğeri üzerinde tahakkümünü tesis etmek” amacıyla cemiyet 
kurulmasının cezalandırıldığı ileri sürülmüştür. Buna göre, kanunlar eşit olan 
sınıflardan herhangi birinin diğeri üzerindeki tahakkümünü cezalandırılacaktır. 
Bu bağlamda amaç, bir işçi sınıfı diktatörlüğü kurulmasını ya da bir kapitalist 
sınıf tahakkümünü önlemektir (TBMM Tutanak Dergisi, 1949: 14-15). Bu 
açıklamadan da anlaşılacağı üzere, değişikliğin, sınıflar karşısında eşit 
mesafede duran, tarafsız bir otorite tarafından yapıldığı iddia edilmektedir. 

Raporun devamında, daha önce maddelerde yer alan “zümre” 
kelimesinin değiştirildiği ve yerine anlam bakımından bir fark olmadığı savıyla 
“sınıf” kelimesinin kullanıldığı belirtilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 1949: 
15). Halbuki, önceki yıllarda zümre kelimesinin kullanılmasının esas nedeni, 
halkçılık ideolojisinde ifadesini bulan sınıfsız toplum anlayışına uygun olarak, 
Türkiye toplumunda sınıfsal bölünmenin var olmadığı iddiasıydı. Tek Parti 
iktidarı boyunca korunan bu anlayış çerçevesinde, Türkiye’de sadece farklı 
                                                      
10Tunaya, 1951’de yeni bir değişikliğe lüzum görülmesini İkinci ve Üçüncü 

Enternasyonal arasındaki farkla ilişkilendirmektedir: “Bu tadilât vâzıh bulunmamış 
ve tekrar tadil cihetine gidilmiştir. Evvelâ, 141. maddenin serahatle ‘cebir ve şiddet’ 
(bir mânasıyle de ihtilâl) unsurunu belirtmiş olması, İkinci ve Üçüncü 
Enternasyonaller arasındaki farklar da nazara alınarak, sosyalist partilerin kurulup 
kurulamayacağı meselesini ortaya çıkarmış ve maddenin tavzihi istenmiştir. Bu 
Temyiz içtihadının sosyalist partilerin kurulmasını kanunî addetmesi bu durumu 
kuvvetlendirmiştir. Tunaya, Enternasyonaller arasındaki farkı da şöyle 
açıklamaktadır: “Bu suretle bütün memleketlerde proleterya sınıfını temsil eden 
sosyalist partilerin III. Enternasyonale ve dolayısiyle Sovyet Rusya’ya bağlanması ve 
muayyen direktiflerle hareket etmeleri mecburiyeti konmuş oluyordu” (Tunaya, 
1952: 25). 
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meslek erbabı anlamında zümreler bulunduğu, bunun dışında bir sosyal 
tabakalaşmadan söz edilemeyeceği öne sürülmüştür. Bu nedenle, 141 ve 142. 
maddeler yazılırken sınıf esasına dayalı cemiyet kurmayı cezalandırmak 
amacıyla “zümre” kelimesinin kullanılması gerekmiştir.    

Raporun açıklamaya çalıştığı bir diğer husus düzen değişikliğinin 
“vasıtası” sorunudur. Bu tartışma, özellikle, komünist hareketler ile değişimi 
demokratik yollarla sağlamayı amaçladığı ileri sürülen sosyalist hareketlerin 
aynı biçimde ele alınmaması gerektiğini savunanlar tarafından sürdürülmüştür. 
Bu kesim genel olarak, 141 ve 142. maddelerin ilk formülasyonunda olduğu 
gibi “şiddet” unsurunun maddelere eklenmesinin sorunu çözeceğini iddia 
etmiştir. Buna karşılık Adalet Komisyonu Raporu’nda ise “şiddet” unsurunun 
yer almasına yönelik teklifin reddedildiği belirtilmiştir. Raporda vasıta 
tartışmalarına ilişkin net ifadelere yer verilerek “Fıkranın bugünkü ifadesine 
göre; Türkiye’de kurulmuş iktisadi ve içtimai nizamları devirmek için takip 
edilecek yolun da önemi yoktur” denilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 1949: 
15).  

142. maddedeki propaganda suçları ile ilgili olarak ise, komünizm ve 
anarşizm konusundaki bilimsel incelemelerin suç teşkil etmeyeceği 
tekrarlanmıştır. Ancak açıklanan gerekçede “Komünist propaganda taktiği ceza 
müeyyidesinden kurtulmak için insan zekâsının gücünü kullanmaktadır. İktisadi 
ve içtimai nizama açıkça taarruz edemediği için fikirleri ilim veya sanat 
kisvesine bürünmektedir” (TBMM Tutanak Dergisi, 1949: 18) denilerek 
kanunun yasakların önünü açacak şekilde yorumlanabilmesine açık bir durum 
yaratılmıştır. Özellikle sol yayıncılık geliştikçe ve sanat alanında sol fikirlerin 
etkisi arttıkça bu esnek ifadelerin yazarlar, aydınlar, sanatçılar üzerinde nasıl bir 
baskı oluşturduğu daha iyi görülecektir.  

 
III. d. 1951 Değişikliği 
1949 yılındaki değişikliğin üzerinden henüz iki yıl geçmişken 1951 

yılında maddelerde bir kez daha değişikliğe gidilmiştir (Resmi Gazete, 1951: 
2385-2386). Bu seferki değişikliğin dikkat çekici yönlerden biri, meclise sevk 
edilen hükümet tasarısında “şiddet” ögesinin maddelere eklenmesinin 
öngörülmesi, buna karşın Şevket Mocan liderliğindeki bir milletvekili grubunun 
141. maddeye idam cezasının girmesini istemeleridir. Değişiklik önerisi ilk 
başta, DP’nin muhalefet yıllarında CHP’yi eleştirirken gündeme getirdiği anti-
demokratik uygulamaları lağvetme vaadi doğrultusunda atılmış bir adım olarak 
görülmüştür. Ancak Meclis’te yapılan tartışmalar, CHP ve DP arasında 
partilerin tutumları açısından önemli farklar olmadığını gösterdiği gibi, sonuç 
olarak maddeler ağırlaştırılmış ve 141. maddeye idam cezası girmiştir. 
Maddedeki bir diğer yenilik ise, “(...) anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk 
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mülâhazasiyle kaldırmayı hedef tutan birleşmeler”in kurulmasını da ceza 
kapsamına alınmasıdır. Gerekçede faşizme karşı müdafaadan bahsedilmekle 
birlikte, kanun maddesi sadece ırkçı birleşmeleri yasaklamıştır (TBMM 
Tutanak Dergisi, 1951: 1).  

Yeni düzenlemeyle cemiyet kurmaya “tevessül” edenlerin dahi 
cezalandırılması öngörülmüş, cezalar ağırlaştırılmış, kanunda suç sayılan 
hareketlerin devlet dairelerinde, sendikalarda, okullara ya da yüksek tahsil 
kuruluşlarında işlenmesi ağırlaştırıcı sebepler arasına alınmıştır. Hükümetin 
tasarıyı meclise sevk ederken sunduğu gerekçe metninde “cemiyet”, “birleşme” 
olarak tarif edilmiş, dolayısıyla iki kişinin ortak bir amaç için yan yana gelmesi 
cemiyet oluşumu için yeterli sayılmıştır (TBMM Tutanak Dergisi, 1951: 4). 
Propaganda suçunu düzenleyen 142. maddede yapılan değişiklikle, 
düşüncelerin her ne suretle olursa olsun birden fazla şahsa ulaştırılması 
propaganda olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla iki kişi arasındaki sohbet, 
yazışma ya da sinirlenilerek edilmiş bir söz bile maddelerde tanımlanan suçlar 
kapsamına girdiği ileri sürülerek dava konusu edilebilmiştir.11 

1951 değişikliğinin 141 ve 142. maddelerde tanımlanan suçların 
sınırlarını tamamen belirsizleştirmiş olması, takip eden yıllarda tutarsız ve keyfi 
dava kararlarının önünü açmıştır. Bu derece baskıcı bir düzenlemeye neden 
ihtiyaç duyulduğunu anlamak için öncelikle alınan tüm önlemlere rağmen sol 
örgütlenmelerin önünün alınamamış olduğu hatırlatılmalıdır. 1950 yılında 
hükümetin Kore’ye asker gönderme kararını protesto eden Barışseverler 
Cemiyeti, üniversite öğrencileri arasında örgütlenen Yüksek Tahsil Gençliği 
Derneği, Yurt ve Dünya ile Adımlar dergileri etrafında bir araya gelerek 
Türkiye’nin sosyal gerçekliğini eleştiren üniversite öğretim üyeleri gibi 
direngen unsurlar hükümeti yeni bir değişikliğe sevk etmiş olmalıdır. Mecliste 
değişiklik tartışmaları yapılırken, birkaç ay evvel başlayan 1951 TKP Tevkifatı 
ise sürmektedir. Maddelere eklenen “geriye yürütme” hükmü ile, değişikliğin 
kanunlaşmasından önce işlenen suçlara da yeni düzenlemeye göre ceza 
verilebilmesi sağlanmıştır. Böylece tevkifatla yakalananların da 
değişikliklerden etkilenmeleri amaçlanmıştır.   

DP hükümeti sol muhalefete tahammül etmeyeceğini bu sayılan 
kesimlere uyguladığı şiddetli baskıyla kanıtlamıştır. Öte yandan, partinin 
programı ve parti liderliğinin sınıfsal kompozisyonu, DP’nin Türkiye’nin 
yükselmekte olan ticaret burjuvazisi ile büyük toprak sahiplerini temsile aday 
olduğunu ortaya koymaktadır (Eroğul, 2003: 150). DP, bu sınıfsal doğrultuyu, 
muhalefet yıllarında işçi sınıfına yönelik vaatlerinden geri adım atarak da 
                                                      
11Bülent Tanör, özellikle 142. madde işletildiği bu tür durumlara örnekler vermektedir 

(Tanör, 1979).  
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göstermiştir. Örneğin, 1951 yılında onaylanan parti programında 1949 
programının aksine grev hakkından bahsedilmemiştir (Işıklı, 1974: 434). 
Sınıfsal eşitsizliklerin keskinleştiği bir dönemde grev yasağının devamı ve 
sendikal örgütlenmelere getirilen “siyaset yasağı”12 türü kısıtlamalar işçi 
sınıfının en temel mücadele araçlarından yoksun bırakılması anlamına 
gelmiştir.  

141 ve 142. maddelere ilişkin hükümet teklifinde de sınıflı toplum 
gerçeği reddedilmemiştir. Tersine “sınıfsızlaştırma hareketi ” olarak tanımlanan 
siyaset biçimine karşı Türkiye’nin sınıflı yapısının korunması gerektiği ifade 
edilmiştir:  

 
“Cemiyeti sınıfsız tasavvur etmek mümkün değildir. Gerçek demokraside 
tahakkuk ettirilmesi lâzım gelen netice sınıfların yok edilmesi değil, 
sınıflar arasında farklar, ayrılıklar ve imtiyazlar tesis olunmasıdır. Bu 
itibarla, kendi kendisine karşı saygı taşıyan her siyasi cemiyet sınıfsız bir 
hale gelmek iddiasını ileri süremez ve binaenaleyh, siyasi 
teşkilatlanmanın ifadesi olan devleti sınıfsızlaşma hareketlerine karşı 
korumak bir zaruret olmak üzere ortaya çıkar” (TBMM Tutanak Dergisi, 
1951a: 2).  
 

Gerekçede ileri sürülemeyeceği belirtilen “sınıfsız bir hale gelmek iddiası” sınıf 
esasına dayalı siyasi mücadeleyi hedef almış olmakla birlikte, aynı zamanda 
“halkçılık” ilkesinin de reddi anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım, DP 
“popülizminin,” Kemalist halkçılık ilkesinden farklı bir içerikte tanımlandığının 
da işaretidir.13 DP, örneğin, bu partinin oy tabanı içerisinde büyük ağırlığa 
sahip küçük köylülüğün sınıfsal konumunu değiştirmeyen ancak bu kesimin 
siyasi desteğini sürdürmeye dayalı tarımsal destek politikaları uygulayarak 
seçim-sınıf dengesini tutturmaya çalışmıştır. Boratav, seçimlerde halk 
kesimlerinin taleplerini dikkate almak gerektiği için, iktisat politikalarında ve 
bölüşüm ilişkilerinde, varlıklı sınıfların kısa dönemli çıkarlarıyla çelişen 
unsurların yer alabildiğini belirtmiştir. Bu ortamın egemen sınıfların 
denetiminden çıkmamasının ve uzun dönemli çıkarlarını zedelememesinin ön 
koşulu ise, “doğrudan halk sınıflarını temsil etme ve/veya bunları örgütleme 

                                                      
12Işıklı, bu yasağın hükümetin istediği doğrultuda siyaset yapmayı kapsamadığını, 

tersine siyasal iktidarın görüşlerine uygun tutum ve eylemlerin teşvik edildiğini 
vurgulamıştır (Işıklı, 1974: 438). 

13Bu konuda bir çalışma için bkz. Sunar, İlkay (1990), “Populism and Patronage: The 
Demokrat Party and its Legacy in Turkey”, Il Politico, V: 745-757. 
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iddiasında solcu bir siyasî muhalefetin iktidar alternatifi olarak gelişmesine 
imkân verilmemesidir” (Boratav, 1998: 73-74). 

141 ve 142. maddeler Boratav’ın bahsettiği türde bir solcu siyasete 
getirilen kısıtlamaların başlıca hukuksal araçlarıdır. Maddeler üzerinde yapılan 
her bir değişiklik bu araçları suç tanımı açısından daha belirsiz ancak daha 
etkili hale getirmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, 1951 değişikliği ile biraz daha 
uzayan 141 ve 142. maddelerin suç tanımı yoruma açık bir şekilde genişletilmiş 
ve belirsizleştirilmiştir. Soğuk Savaş anti-komünizminin doruk noktasına çıktığı 
bir dönemde hukuki açıdan son derece tartışmalı olan değişiklik, üstelik bu kez 
idam cezası öngörecek şekilde yapılmıştır.14 141 ve 142. maddeler konusundaki 
tartışmalarda sık dile getirilen argümanlardan biri, Türkiye’nin mensubu olduğu 
Batı medeniyetinin sosyalist partilerin örgütlenmesine müsaade ettiği 
şeklindedir. Halbuki, Türkiye’nin sıkı bir müttefiklik ilişkisi geliştirdiği 
ABD’de tam da bu yıllarda düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne darbe vuran 
McCarthy soruşturmaları son hızıyla sürmektedir. Böyle bir atmosferde, 
Türkiye’deki yönetici sınıfların düzenle barışık ya da kavgalı bir sol muhalefete 
alan açmaları için özel bir neden, en azından müttefiklerinden gelen bir 
özendirme, söz konusu değildir.      

DP ve CHP sınıf siyasetine yönelik tahammülsüzlükte ortaklaşsa da 
Meclis’te 141 ve 142. maddelerin mevcut hali ve önerilen değişiklik yoğun bir 
şekilde tartışılmıştır. Söz alan milletvekillerinden bazıları maddeye kanun 
tasarısında yer aldığı şekliyle “cebir” ifadesinin eklenmesini savunmuştur 
(TBMM Tutanak Dergisi, 1951b: 224). Görüşmelerde suç tanımının 
belirsizliğinden yakınılmış ve bu yönüyle maddelerin her türlü muhalefete karşı 
kullanılması tehlikesinden bahsedilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 1951d: 
131-137). Bazı milletvekilleri bu tür uyarılar yaparken karşı bir grup tasarıyı 
komünizme karşı yeterince sert önlemler içermediği iddiasıyla eleştirmiştir. 
Oldukça uzun süren meclis görüşmelerinin ardından hükümet, eski 
formülasyona geri dönerek meclise ilettiği tasarıda yer alan “cebir” unsurunu 
kanundan çıkardığını açıklamıştır.  
                                                      
14141. maddeye idam cezasının eklenmesi için yapılan önerinin gerekçesi Soğuk 

Savaş’ın izlerini taşımaktadır. Türkiye’deki komünistlerin Moskova tarafından 
yönlendirildiği iddiasına dayanan idam talebini gerekçelendirmek için şöyle 
denilmiştir:  
 “Almanya’nın tamamiyle mâğlûp edilmesini müteakip zafer neşesi ile sarhoş olan 
komünistler, artık tek arzu ve amaçları olan (Dünyayı komünistleştirmek ve 
Moskova’ya bağlamak) zamanın geldiğini anlamışlar ve her memlekette gizli veya 
açık şekilde teşekkül etmiş bulunan komünist partilerini bu amaca yöneltmek için her 
sahada âzami bir faaliyet göstermeğe mecbur tutulmuşlardır” (TBMM Tutanak 
Dergisi, 1951a: 11). 
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IV. TİP’in İptal Davası: Statüko ve Sınıflar 
1960’ların başından itibaren, DP hükümetinin son yıllarında yükselen 

toplumsal muhalefetin ürünü olarak ve 1961 Anayasası’nın “demokratik 
karakteri” (Tanör: 1986: 15) ile sağlanan kısmi özgürlük ortamında güçlü 
sosyal hareketler boy vermeye başlamıştır. Bu dönemde işçi sınıfı nicelik ve 
nitelik açısından büyümektedir. 1950’lerin ortasında 1 milyon 600 bin olan 
toplam ücretli sayısı 1960’da 2 milyon 400 bine, 1965’te ise 3 milyona 
ulaşmıştır (Makal, 2002: 155). Yasal düzlemde de işçi sınıfı örgütlenmesinin 
önünü açan düzenlemeler yapılmış, 1963 yılında kabul edilen 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu sendikalara siyaset yasağını kaldırırken, 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile grev hakkı kimi kısıtlamalara rağmen 
yasalaşmıştır. “Sendikal ve siyasal haklarda sağlanan Anayasal güvenceler ve 
özgürlükçü ortam sendikacıların doğrudan siyasete katılma eğilimlerini ve 
cesaretlerini artırmıştır (Çelik, 2010: 324). 1961 yılında DİSK’li sendikacıların 
bir araya gelerek TİP’in kurulmasına öncülük etmesini sağlayan bu koşullardır.  

Sosyal hareketlerin sola yönelişi, TİP örneğinde olduğu gibi sosyalist 
örgütlerin ve aydın çevrelerinin hızla genişlemesi, 141 ve 142. maddelerle inşa 
edilmeye çalışılan “zor rejimi”nin, sosyal-siyasal dinamikleri bastırmak 
konusundaki yetersizliğini ortaya koymuştur. Bu ortamda 141 ve 142. maddeler 
konusundaki tartışmalara bu kez maddelerin kaldırılması yönündeki talep ve 
eylemler damgasını vurmaya başlayacaktır. TİP, Türkiye’de siyasal düzlemde 
sola alan açılmasından cesaret alarak söz konusu maddelerin ilk fıkralarının 
iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştır. Dava dilekçesinde, 141 ve 
142. maddelerin ilk fıkralarının yeni Anayasa’nın temel ilkelerine ve insan hak 
ve hürriyetlerini korumaya dair sözleşmelere aykırı olduğu savunulmuştur. Hak 
ve hürriyetlerin bu maddeler yoluyla ciddi olarak ihlal edildiği belirtilmekle 
birlikte, dilekçede esas olarak maddelerin değişim talepleri karşısında 
statükoyu, yani kurulu düzeni koruduğu üzerinde durulmuştur.  

TİP, bir yandan, düzen değişikliğinin gerekli olduğunu açıklamak için 
statükonun olumsuz niteliklerini anlatmış; diğer yandan ise, hukuki 
mücadelesini büyük ölçüde “Anayasa’ya aykırılık” iddiası üzerine kurduğu 
için, yeni Anayasa’nın da statüko karşıtı olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. 
Başka bir deyişle, TİP’in hem Türkiye’de var olan toplumsal gerçeğin kökten 
değişmesi gerektiğini açıklaması hem de var olan toplumsal gerçeği 
kanunlaştırarak donduran ve bu gerçeğin değiştirilmesine yönelik girişimleri 
sınırlamayı esas alan Anayasa’yı bu amaç için bir kaldıraç olarak kullanması 
gerekmiştir. Dava dilekçesinde izi sürülebilen bu gerilim, temelde radikal 
siyaset ile hukuk arasındaki gerilimden kaynaklanmaktadır. Dilekçedeki şu 
satırlar söz konusu gerilimi yansıtması bakımından dikkat çekicidir: 



Cangül Örnek  Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. Maddelerine İlişkin Tartışmalarda Devlet ve Sınıflar          

 

           129 

 

 
“Anılan maddeler, kurulmuş ekonomik, sosyal temel düzenlerden 
herhangi birinin devrilmesini suç saymakla, Türkiye’nin orta çağ kalıntısı 
ekonomik, sosyal temel yapısını değişmez, değiştirilemez bir hal olarak 
kabul etmektedir. Değişmeyi, değiştirmeyi red eden bu anlayış, bir çeşit 
yeni (bid’atçılıktan) başka birşey değildir. Ve Anayasa’mızın devrimcilik 
ilkesi ve toplum olaylarını evolüsyonist açıdan değerlendiren temel 
görüşü ile açıkça çelişmektedir” (Çelenk, 1976: 123). 
 

TİP’in hukuk alanında verdiği mücadelede karşılaştığı bu ikilem, modern 
dönemde liberalizmin toplumdaki eşitlik ve özgürlük taleplerini hukuk alanına 
sıkıştırarak siyasetin alanını daraltmasının sonucudur. Hukuk ise yasalar, 
anayasalar yoluyla kendisine ilişkin değişiklikleri de düzenlemekte ve böylece 
sistemin özünü radikal değişim taleplerine karşı korumaktadır.  

Mahkeme, rejimin kendisini savunmak üzere bu tür tedbirler almasını, 
rejimlere karşı beliren tehlikelere bağlamış ve “1917 ihtilali ile uygulama 
alanına giren, Marksizm ve ondan sonra Devlet teşekkülü olarak beliren faşizm 
karşısında, her rejim ve devlet kendi düzen ve sistemini korumak zorunda 
kalmıştır” (Çelenk, 1976: 146) demiştir.15 141 ve 142. maddelerin değişimin 
önünü tıkadığını belirten TİP, Anayasa’nın değiştirilme şekil ve şartlarını 
gösteren 155. maddesine de atıf yapmıştır. Halbuki bu madde tam da 
Poulantzas’ın işaret ettiği gibi anayasaların kendilerine ilişkin değişkin 
değişiklikleri düzenleyerek düzenin ortadan kaldırılmasını engelleme niteliğinin 
bir örneğidir. Mahkeme, bu mantıkla 29 Haziran 1965 tarihinde açıkladığı 
gerekçeli kararında bu iddiayı reddederken, yapılan değişikliklerin Anayasa’nın 
özünü ortadan kaldıramayacağını, 141 ve 142. maddelerin sadece bu tür bir 
değişime karşı konulduğunu ileri sürmüştür:  

 
“Buraya kadar yapılan açıklamalardanda anlaşılacağı üzere 
Mahkememiz, iptali istenen hükümlerin; münhasıran sosyal bir sınıfın 
diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye ve komünizme 
yönelen dernek kurmak veya bunlarla birlikte anarşizme matuf 
propaganda yapmak suretiyle girişilen çabaları yasakladığını, Anayasa 
düzenine uygun bulunan derneklerle Anayasanın cevaz verdiği ölçüde 
sosyalizmi tahakkuk ettirmek amacını güden partileri kurma ve bu 

                                                      
15Üstelik Mahkeme’ye göre, tek parti sisteminden çok partili sisteme geçiş, iki dereceli 

seçim sisteminden tek dereceli seçime geçiş, maddelerin, değişime engel olmadığının 
kanıtıdır (Çelenk, 1976: 146). 
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amacın propagandasını yapma hallerinin ise bu hükümlerin kapsamı 
dışında kaldığını tesbit etmiş ve buna göre söz konusu maddelerde 
Anayasaya aykırı bir yön görmemiştir” (Çelenk, 1976: 161).  
 

TİP’in dilekçesine karşılık Mahkeme’nin gerekçesinde öne çıkan bir diğer 
önemli tartışma, sınıf-ulus ya da sınıfsal tahakküm-ulusal egemenlik ikiliğine 
ilişkindir. Yukarıda da açıklandığı üzere, 1930’ların “sınıfsız” toplum 
ideolojisinden, 1940’larda büyük oranda vazgeçilmiş; bunun yerine “sınıfların 
gerekliliği” savunularak “sınıfsız toplum” fikrinin anti-demokratik olduğu ileri 
sürülmüştür. Ancak toplumsal ilişkiler bağlamında sınıfların varlığı kabul 
edilmiş olmakla birlikte, bunun hukuksal izdüşümü yine de sınıf ayrımı 
gözetilmeyen bir bütünlük olarak ulus fikri olmuştur.  

Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının temel savlarından 
birini bu oluşturmuştur. Mahkeme, 141 ve 142. maddelerin sınıf tahakkümünü 
engellediğini savunarak, kanun önünde eşitlik ilkesine ve ulusal egemenlik 
düşüncesine atıfta bulunmuştur. 1961 Anayasası’nın temel nitelikteki 
maddelerinin hatırlatıldığı gerekçede, egemenliğin kullanılmasının kişilere, 
zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, herkesin kanun önünde eşit olduğu ileri 
sürülmüş; böylece ulusal egemenlik fikri sınıfsal anlayışın karşısına 
çıkarılmıştır (Çelenk, 1976: 131-132).  

Bu yaklaşımın kaynağı bilindiği gibi, toplumsal ilişkilerin hukuka 
yansımadığı, hukukun bu ilişkilerin üstünde ve tarafsız olduğu ve böylece tüm 
sınıflara eşit mesafede durduğu şeklindeki yasal-liberal varsayımdır.  

Bu iddia karşısında dava dilekçesinde TCK’nın ilgili maddeleri nedeniyle 
hukukun farklı sınıflar için düşünce üretimine ve örgütlenmeye eşit mesafede 
durmadığına dikkat çekilmiştir. Dilekçede Anayasa’nın siyasi parti kurma 
hakkına ilişkin 56. ve 57. maddelerine atıfla TCK’nın 141. ve 142. maddeleri 
ile toplumcu nitelikte siyasi düşüncenin ve bu düşünce etrafında teşkilatlanma 
özgürlüğünün çiğnendiği belirtilerek, “Böylece, toplumcu dünya görüşüne ve 
emek esasına göre yeniden düzenlemek ve değiştirmek için teşkilat kurulmasını 
ve bu yolda propaganda yapılmasını yasaklamıştır” (Çelenk, 1976: 125-126) 
denmiştir. TİP, “siyasî ve felsefî kanaatler arasında ayrım gözetildiğini, istihsal 
düzeni ile ilgili emekten yana değişmelerin yasaklandığını” (Çelenk, 1976: 126) 
ifade ederek bir kez daha var olan toplumsal gerçekliğin zaten bir sınıf 
tahakkümü olduğunu açıklamış ve eşitlik talep etmiştir.   

Anayasa Mahkemesi ise buna karşılık, bu maddelerin sınıf tahakkümü 
için dernek kurmayı, anarşizmi ve komünizmi hedeflediğini ve sadece bunlar 
için propaganda yapılmasını yasakladığını öne sürmüştür. Bu açıdan 
maddelerin anlam ve kapsam bakımından açıklık olmadığı yönündeki 
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eleştirileri haksız görmüş, özgür bilimsel ve sanatsal üretimin yasaklanmadığını 
sadece sınıf tahakkümü propagandasının yasaklandığını iddia etmiştir.  

Anayasa Mahkemesi’nde görülen davada tarafların tezleri, esas olarak, 
hukukun kurulu düzeni koruma yönünde aldığı tedbirlerin ne oranda 
sınırlayıcı/yasaklayıcı olabileceğiyle ilgilidir. Mahkeme kararıyla, özü, kurulu 
düzenin sınıf mücadelesine karşı savunulması fikrine dayanan 141 ve 142. 
maddelerin ve Anayasa’nın ne tür bir statükoyu savunduğu, değişime ne oranda 
izin verdiği ve değişim için mücadelenin hangi yollarla verilmesi durumunda 
meşru sayılacağı gibi sorulara yanıt verilmiştir. Benzer sorular, pek tabii ki, 
sınıflara bölünmüş bir toplumsal yapının hukuksal olarak korunduğu tüm 
ülkeler için geçerlidir. Türkiye’nin özgünlüğü statükonun korunmasında 
hukukun yasaklayıcı ve bu anlamda “zor” işlevine göreceli olarak daha fazla 
başvurulmasıdır.   

“Memleket içinde kurulmuş iktisadi ve içtimai nizamları devirmek 
amacıyla cemiyet” kurmanın ve bu yönde propaganda yapmanın suç olarak 
tanımlanması bunun göstergelerinden biridir. 1949 yılında yapılan değişikliğin 
gerekçesinde içtimai nizamdan “bir cemiyetin varlığını veya devamını sağlayan 
ve koruyan bütün kaide ve müesseseler”in, iktisadi nizamdan ise “bir cemiyette 
servetin istihsal ve tedavül ve taksimini ve sermaye ve emek sahipleri 
arasındaki münasebeti düzenleyen esas ve usuller”in kastedildiği belirtilmiştir 
(TBMM Tutanak Dergisi, 1949: 4). Bu anlayışa göre sermaye ve emek 
arasındaki ilişkinin değişmesini istemek suçtur. 1951 yılında meclise gönderilen 
ve “cebir” unsurunu içeren ilk tasarının  gerekçesinde maddenin var olan 
haliyle sosyalist partilerin kurulmasına imkan tanımadığı belirtilerek mevcut 
nizamın ancak cebir yoluyla yok edilmesinin suç kapsamına alınması 
savunulmuştur (TBMM Tutanak Dergisi, 1951a: 3). Buna rağmen, yukarıda da 
açıklandığı gibi, yasa “cebir” unsuru içermeden kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi ise, yaptığı yorumda bu kısıtlamaları savunmuş, 
“demokratik” yollarla da olsa sol düşüncenin örgütlenmesine müsamaha 
gösterilmeyeceğini ve bunun Anayasa’ya uygun olduğunu ifade etmiştir. 
Mahkemenin, kanun koyucuların yaptığı gibi Marksizm yorumu yapması, 1951 
değişikliği gerekçesinden alıntılayarak “her türlü imkân ve vasıtaları, 
makyavelist bir inanışla mübah ve meşru gören marksist bir demokrasi telakkisi 
mevcuttur (...) Marksist siyasî doktirinin esası tahakkümdür, yani 
diktatörlüktür” (Çelenk, 1976: 141) demesi, yanlış bir Marksizm yorumundan 
değil, sistemin sol siyasete kapalılığını gerekçelendirmeye çalışmaktan 
kaynaklanmaktadır. Şu akıl yürütme biçimi, her türlü faaliyet ve görüşün nihai 
amaç yolunda bir aşama olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir:  
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“Bundan başka önceden ihtilal yolu ile iktidara gelmeyi amaçları arasına 
almayan ve mevcut hukuk düzeninden yararlanarak iktidara gelmeyi 
düşünen ve açık amacı memlekette komünist idare kurmak olan bir 
derneğin sonuçta cebre dayanacağı söz götürmez bir gerçektir.  Böylece 
bir derneğin amacına ulaşıncaya kadar ki faaliyetlerinde iktidardan evvel 
ve sonra olmak üzere iki aşama vardır” (Çelenk, 1976: 145). 
 
Çetin Özek, bu yorumdan yola çıkarak, “cebir” unsurunun maddelere 

eklenmesinin maddelerin anti-demokratik karakterini değiştireceği ve sosyalist 
fikirlerin savunulmasını kolaylaştıracağı yönündeki düşünceleri bir yanılgı 
olarak nitelendirmiştir. Özek’e göre, Marksizm’in “cebir” ile ilişkisi bu 
gerekçedeki gibi ele alındığı sürece, unsur maddede yer alsın almasın, Marksist 
olduğu düşünülen örgütlere ya da kişilere bu gerekçeyle ceza verilmeye devam 
edilebilecektir (Özek, 1968: 172-177).16  

Bülent Tanör, Anayasa Mahkemesi kararının, Marksizm’le komünizmi 
aynı anlamda kabul edilmesi nedeniyle eleştirilmesine katılmadığını 
belirtmiştir. Tanör’e göre yanlış olan mahkemenin Marksizm yorumu değil, 
“Yanlış olan açıkça eyleme ve suç işlemeye tahrik niteliği taşımayan, somut bir 
tehlike yaratmayan komünizm propagandasının yasaklanmasının Anayasaya 
uygunluğunu ileri sürmektedir” (Tanör, 1979: 110). Tanör, demokratik sosyalist 
fikirlerin propagandasının yapılabilmesini sağlamak üzere “cebir” unsurunun 
maddelere eklenmesini ve böylece bu tür bir propagandanın komünizm 
propagandasından ayrılmasını isteyenleri, temelde fikir suçuna karşı olmamakla 
eleştirmiştir (Tanör, 1979: 111).  

TİP’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun sözlü açıklama 
bölümünde de benzer bir ayrım yapıldığı ve Anayasa’nın sosyalizme açık 
olduğu ancak birer dikta rejimi olduğu ileri sürülen komünizmi de faşizmi de 
yasakladığı savunulmuştur (Çelenk, 1976: 127). Sosyalizmin de komünizme 
karşıt olduğu iddiasına dayanan böyle bir tezin öne sürülmesi, yukarıda da ifade 
edildiği gibi, anti-komünizmin kurduğu hegemonik şiddet ile açıklanabilir. Aziz 
Çelik konuya başka bir yönden yaklaşarak “komünist değil, demokratik 
sosyalistiz” tutumunu o yıllarda Kemalist-sol aydınların ve Avrupalı 
sendikaların etkisine bağlamıştır (Çelik, 2010: 341). Aynı zamanda bu aydınlar 
arasında Avrupa’da güçlenen refah devleti uygulamasının Türkiye için de doğru 
model olduğunu savunanların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu yaklaşım, 
devletçiliğin ve merkezi planlamanın söz konusu aydın çevresinde ve bunların 

                                                      
16Özek’in bu yorumunu haklı çıkaran bir örnek için bkz. Alacakaptan, Uğur (1965-

1966), "Demokratik Anayasa ve Ceza Kanunu'nun 141 ve 142'inci Maddeleri", 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22-23 (1-4): 3-20.  
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bürokrasideki uzantılarında gittikçe sosyalizme yakın bir yorumla 
benimsenmesine kapı aralamıştır. Bu kesimler, Türkiye’de sınıfsız bir toplum 
inşasından ziyade, devlet mülkiyetinin genişlediği ve devletin, mülkiyet ve 
bölüşüm ilişkilerine doğrudan müdahale ettiği bir yaklaşımı savunmuşlardır. 
Dolayısıyla, “kamu mülkiyeti” ve “merkezi planlama” eksenli bir sosyalizm 
tanımını benimseyen isimlerin sayısı artmıştır.   

 

V. 141-142. Maddelerde Sona Doğru 
141 ve 142. maddelerin muhalif siyasi örgütler ve kişiler üzerinde ne 

kadar ağır bir baskı aracı haline gelebildiği, 12 Mart askeri muhtırasından 
sonraki dönemde kurulan Askeri Sıkıyönetim Mahkemeleri’nin verdikleri 
kararlarla görülmüştür. 12 Mart dönemindeki hukuki pratikler, 141 ve 142. 
maddelerin, o yıllarda son derece canlı olan sol hareketlerin ve yayıncılık 
faaliyetlerinin bastırılmasında başlıca yasal araçlar haline geldiklerini 
göstermektedir. 12 Mart mahkemelerinde bu maddelere dayanılarak açılan 
davaların sıklıkla mahkumiyetle neticelenmesinin bir nedeni “zor” ögesi 
konusundaki yorum farklılığıdır.  

Daha önce belirtildiği gibi, 1951 yılında DP hükümeti meclise sunduğu 
ilk tasarıda “zor” ögesine yer vermiş ancak meclis görüşmeleri sırasında bu 
öneriden vazgeçilmiştir. Bunun üzerine hükümet sözcüsü tarafından yapılan 
açıklamada “zor” ögesine yer verilmesine ihtiyaç olmadığı öne sürülerek, “141-
142. maddelerde zor ögesi zaten vardır. Maddelerdeki ‘ortadan kaldırmak’, 
‘devirmek’, ‘topyekün yok etmek’, ‘tesis etmek’ sözleri zor’u anlatan sözlerdir. 
Bu nedenle maddelere ayrıca ‘zor kullanarak’ sözlerinin eklenmesine gerek 
yoktur” (Çelenk, 1976: 242-243) denilmiştir. 

Çelenk, bu gerekçe nedeniyle 12 Mart dönemine kadar mahkemeler ve 
Yargıtay kararlarında, zor ögesinin varlığının kabul edildiğini ve bu kabule göre 
karar verildiğini ileri sürmüştür (Çelenk, 1976: 244). 12 Mart muhtırasının 
ardından kurulan yeni hukuk düzeninde ise, bu yorumdan vazgeçilerek, “zımni 
zor” kanaatinin oluşması ceza gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Çelenk’in bu 
yorumuna katılmayan Tanör, 12 Mart öncesi dönemde de mahkemelerin zor 
unsurunu şart saydıkları iddiasının aksi yönünde tutumlara rastlandığını 
vurgulamaktadır17 (Tanör, 1979: 106-107). Kesin olan, 12 Mart sonrasında bu 

                                                      
17Tanör, Özek’in 1968 tarihli çalışmasından alıntılayarak Yargıtay Birinci Ceza 

Dairesi’nin, sanıkların toplumdaki gelir dağılımının adaletsizliğinden, aracıların 
sömürüsünden yakınmalarını, kooperatifleşmenin gerekliliğinden, küçük arazilerin 
birleştirilerek ortak sürülmesi zorunluluğundan söz etmelerini komünizm 
propagandası saymasını örnek olarak vermiştir (Tanör, 1979: 107).  
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maddelerin aralarında entelektüellerin, gazetecilerin, sanatçıların, çevirmenlerin 
olduğu çok sayıda kişi üzerinde bir baskı aracı olarak işletildiğidir. Nitekim, 
141 ve 142. maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran TİP 
yöneticileri bile bu dönemde aynı maddelerden yargılanarak ceza almıştır. 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, parti tüzüğü ve programı açık olmasına 
rağmen TİP’in “zor” kullanmadan hedeflediği değişikleri 
gerçekleştiremeyeceğini iddia etmiştir: 

 
“Elbetteki liberal bir düzen, karma ekonomiye dayanan bir düzen içinde 
bulunuyoruz. Bunları yasalarımız tarif ve tesbit etmiştir. Böyle bir 
düzenden yani liberal kapitalist düzenden sosyalist düzene iktisadi 
fonksiyonlar bakımından özelden kamuya, kişiselden toplumsala geçiş 
sınırların tarif ettikleri şekilde diyalektik tarihi materyalizm esaslarına 
göre kolayca oluşacak bir şekil değildir (...) Bu üretim araçlarını topluma 
nasıl mal edeceksiniz? (...) Bu düzen değişikliği ihtilal yoluyla mı, yoksa 
demokratik usullerle mi gerçekleşecektir?” (Çelenk, 1976: 311-312). 
 

12 Mart döneminin özgünlüklerinden biri, Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri’de 
141 ve 142. maddelere ilişkin yeni bir içtihat yaratılmasıdır. Örneğin, 
alıntılanan kararda, kanun yapıcı tarafından sunulan gerekçelerden ve Anayasa 
Mahkemesi kararından farklı bir yorum yapılarak var olan düzen “liberal 
kapitalizm” olarak tanımlamış; “sosyalizm”e geçişin ise “zor” gerektireceği 
ileri sürülmüştür. Halbuki, özellikle Anayasa Mahkemesi kararında, 
Türkiye’deki Anayasal düzenin herhangi bir “izm”le tanımlanamayacağı açıkça 
belirtilmiştir. 12 Eylül sonrası açılan TÖBDER davasında Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askeri Savcılığı da benzer şekilde 141. maddeye ilişkin olarak 
“Bu maddenin tatbikinde; maddede belirtilen tahakküm sözcüğü sosyalist ve 
komünist doktrin ve tatbikatının özelliğinde mevcuttur” (Çelenk, 1990: 40) 
yorumunu yapmıştır. Bu da 12 Mart ve 12 Eylül hukukunun, sosyalizm ve 
komünizm arasında var olduğu ileri sürülen farklılıkları tanımadığını ve 141 ve 
142. maddeler bağlamında bu tartışmaya son verdiğini göstermektedir.  

12 Mart dönemine kadar maddeler üzerinde yapılan tartışmalarda 
“sosyalizm” devletin yıkılmasını öngörmeyen ve Batı demokrasilerinde de aşırı 
sola karşı gelişmesine izin verilen bir siyasi ideoloji olarak nitelenmiştir. 
“Sosyalizm”in devletçilik olduğu, devlet güdümünde bir kalkınma öngördüğü 
tezi, özellikle 1960’larda yaygın şekilde dile getirilmiştir. Henüz, 1951 yılında 
bile, maddeler üzerine yapılan meclis görüşmeleri sırasında Adalet Komisyonu 
Başkanı Halil Özyörük, komünizmin vasıtasının cebir olduğunu öne sürdükten 
sonra “Sosyalizmde devlet müessesesi muhafaza edilir. Hatta kuvvetli bir 
devletçilikle bazı sosyal ve iktisadi adaletsizlikleri ortadan kaldırmak mümkün 
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olduğundan devlet bu gayeye ulaşmak için iyi bir vasıtadır” (TBMM Tutanak 
Dergisi, 1951c: 195) diye konuşulmuştur.  

12 Mart sonrası kurulan hükümetlerin gündemlerinde olan bu 
maddeler18, yoğun tartışmalara ve itirazlara rağmen kaldırılmamıştır. 
Maddelere muhalefet eden CHP hükümetleri döneminde bile maddelerin 
kaldırılmasına yanaşılmamıştır. 141 ve 142. maddelerin toplumsal muhalefete 
rağmen kaldırılmamasının nedenleri,  öncelikle, Türkiye’de antikomünizmin ve 
Soğuk Savaş ideolojisinin farklı yönelimlere sahip siyasi partileri bile 
belirleyen, bu anlamıyla partiler üstü gücünde aranmalıdır. “Komünizme karşı 
mücadele” bir devlet politikasıyken CHP hükümetleri de dahil olmak üzere 
hiçbir hükümet bu politikayla açıkça çelişen adımlar atmaya yanaşmamıştır. 
Maddelerin değiştirilmemesinin bir diğer nedeni ise, 1960’lardan sonra bu 
maddelere daha fazla ihtiyaç duyulmasıdır. Bu yıllarda sosyalist ideolojinin 
etkisinin arttığı gözlemlenmekte; toplumsal katmanlar arasında olduğu gibi 
devlet bürokrasisi içinde de sosyalist fikirlere sempati duyan kesimlerin ortaya 
çıkması, maddelerin kaldırılmasını ertelemiştir. 12 Mart’la açılan bu dönem 12 
Eylül darbesiyle devam etmiş; bu dönemde aralarında DİSK, TÖBDER ve 
Barış Derneği’nin de yer aldığı pek çok örgüt 141 ve 142. maddelerle 
yargılanıp kapatılmış ve yöneticileri ceza almıştır.  

141 ve 142. maddeler, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren bir kez 
daha gündeme gelmiş, tartışmalar cezaların ağırlaştırılması ile maddelerin 
kaldırılması talepleri etrafında sürdürülmüştür. 1987 yılında Türkiye’ye dönen 
Türkiye Birleşik Komünist Partisi kurucuları Nihat Sargın ve Haydar Kutlu’nun 
yargılanmaları ve bu dava vesilesiyle TBKP’nin başlattığı kampanya 141-142. 
maddeleri bir kez daha güçlü bir biçimde Türkiye’nin gündemine taşımıştır. Bu 
sırada Sargın-Kutlu davasının uluslararası alanda yankı bulması ile özellikle 
Avrupa’dan gelen uluslararası destek Soğuk Savaş’ın sona erdiği yıllarda 
Türkiye’nin maddeleri kaldırması için uygun ortamın oluşmasını sağlamıştır. 
Başta basın yoluyla olmak üzere kamuoyunda Sosyalist Blok’un ortadan 
kalkmasıyla birlikte solun da rücu edeceğine ilişkin bir kanaat yayılmış ve 141 
ve 142. maddelerin gereksizleştiği savının kabul görmesinde bu kanaat etkili 
olmuştur.  

                                                      
18CHP-MSP koalisyonu döneminde hazırlanan af kanunu tasarısı, meclis görüşmeleri 

sırasında 141 ve 142. maddelerden hüküm giyenlerin MSP’lilerin oylarıyla af dışında 
kalması büyük tartışma yaratmıştır. Daha sonraki yıllarda iktidara gelen CHP, bu 
maddenin değiştirilmesi talebiyle karşılaşmış ancak bu konuda somut adım 
atmamıştır. Bu konuyla ilgili bazı haberler için bkz. “20 MSP milletvekili Karma 
Komisyonun 141 ve 142 ile ilgili maddesine ‘Evet’ deyince… Af (141-142'siz) 
Çıktı,” Milliyet, 15.05.1974, s. 1; “MSP’li ‘20’ler’,” Milliyet, 16.05.1974, s. 11.  
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Nitekim, dönemin sağ-sosyal demokrat isimlerinden Coşkun Kırca, 141 
ve 142. Maddelerin kaldırılması için ortamın uygun olduğunu “Türk 
komünistleri, acaba sınıf tahakkümünü bir gaye olmaktan çıkarmışlar mıdır? 
Biz, bazılarının bu düşünce okuluna içtenlikle erişmiş oldukları görüşündeyiz” 
(Kırca, 1989: 9) sözleriyle savunmuştur. Altan Öymen ise, maddelerin 
kaldırılması üzerine yazdığı yazısında “Kaldı ki, bugünkü dünyada artık ‘Ben 
komünistim’ diyenlerin de büyük çoğunluğu, demokratik bir düzenin 
savunucusu haline gelmişti” (Öymen, 1991: 1) diyerek iddiasını maddelerin 
gereksizleştiği varsayımına dayandırmıştır.  

Yoğun tartışmalar sürerken 1991 yılında yapılan bir değişiklikle, ANAP 
hükümeti tarafından hazırlanan Antiterör yasası yürürlüğe girmiştir. Daha önce 
Ceza Kanunu’nda yer alan “devlete karşı işlenen suçlar” bölümündeki 
maddelerin yeni yasanın geçmesiyle değiştirilmesi gerekmiş ve 141 ve 142. 
maddeler bu şekilde kaldırılmıştır. 141 ve 142. maddeler kaldırılırken, onların 
yerine geçen Antiterör yasasının, maddelerin ruhunu aynen koruduğu 
belirtilmiştir. Kırca, “Tasarı ‘mevcut Anayasa düzenini değiştirmek’, temel hak 
ve hürriyetleri yok etmek" ve ‘kamu düzenini bozmak’ amaçlarını da ‘terör’ 
suçunun işlenmesi için takibi gerekli amaçlardan sayıyor” (Kırca, 1991: 13).  

 

Sonuç 
Sınıf esaslı örgütlenmeyi ve propagandayı yasaklayan TCK’nin 141 ve 

142. maddelerinin evrimi, resmi ideolojinin sınıf söyleminin değişimine ışık 
tutmaktadır. Bu maddelerin 1936 yılındaki ilk formülasyonu “halkçılık” 
ilkesine uyumlu bir biçimde sınıfsız bir toplum kurgusunu esas alırken DP 
iktidarı döneminde yapılan değişiklik “sınıfsız toplum” istemeyi suç haline 
getirmiştir. Bu yaklaşım farklılığı, hukukun uluslaşma sürecinin hassasiyetlerini 
gözettiği evreden zaman içerisinde Türkiye’nin kapitalist yapısının kanun 
yoluyla savunulduğu bir evreye geçilmesi olarak yorumlanabilir. Özellikle 1951 
değişikliğinden sonra “sınıfsız toplum” talebinin demokrasiye aykırı olduğu 
açıkça dile getirilmiş olmakla birlikte, hukuki metinlerde ya da mahkeme 
kararlarında Türkiye’nin değiştirilmesi yasaklanan temel nizamının 
“kapitalizm” olduğu açık bir şekilde ifade edilmemiş, bu anlamda, hukukun 
içtimai ve iktisadi nizamlar karşısında “tarafsızlığı” korunmuştur.  

141 ve 142. maddelerin uygulayıcılar tarafından yorumlanma biçiminin 
anlaşılması açısından TİP’in Anayasa Mahkemesi’ne açtığı iptal davası önemli 
ipuçları sunmaktadır. Mahkemenin verdiği kararda, Anayasa’nın “egemenliğin 
hiçbir zümreye ya da sınıfa” terk edilemeyeceğini ifade eden maddesine atıfta 
bulunularak anti-kapitalist siyasetin Anayasa’ya aykırı olduğu dolaylı olarak 
ifade edilmiştir. Ancak bu kararda aynı zamanda Anayasa’nın hiçbir “izm”e 
açık olmadığı iddiasında ısrar edildiği görülmektedir. Bu ısrardan ancak 12 
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Mart ve 12 Eylül döneminde, bu dönemlerinde mahkeme kararlarında Türkiye 
için açıkça “liberal kapitalizm” tanımı yapılarak vazgeçilmiştir. Dolayısıyla 
Türkiye’de sosyalist siyasetin ve özgürlüklerin en fazla baskı altında tutulduğu 
askeri müdahale dönemlerinde kapitalizm açık biçimde hukuki koruma altına 
alınmıştır.  

Öte yandan, iktisadi devletçiliğin ve merkezi planlama anlayışının 
iktisadi politikalara yön verdiği 1960’lı yıllarda, bu politikaların sol yorumları 
da meşruiyet kazanmıştır. Bunun 141 ve 142. maddeler konusundaki tartışmaya 
yansıması, “sosyalizm” ile “komünizm” ayrımının giderek daha fazla 
vurgulanması, devletçilik olarak yorumlanan sosyalizmin söz konusu 
maddelerle yasaklanmasına karşı çıkılması olmuştur. Bu yıllarda tür bir 
sosyalizm savunusu yapılabilmesi, özellikle sol Kemalist aydın çevresinin 
sosyalizme yaklaşan bir devletçilik fikrini savunmasının yanı sıra, Avrupa’da 
refah devleti modelinin yükselişe geçmesiyle alakalıdır.19 Ancak 12 Mart ve 12 
Eylül dönemi uygulamaları komünizmin yanı sıra, hangi içerikle yorumlanırsa 
yorumlansın sosyalizme de yasak getirmiştir. Özellikle 12 Eylül sonrasındaki 
mahkeme kararlarında yasağın açıkça dile getirilmesinin bir nedeni serbest 
piyasa politikalarının devletçiliğin yerini almış olmasıdır.  

141 ve 142. maddelerde yapılan değişiklikler ve bunların gerekçeleri 
incelendiğinde, hukukun Türkiye’deki güçlü anti-komünizmin etkisi altında 
şekillendiği anlaşılmaktadır. Hukukun ideoloji olarak rolü, Türkiye için de 
diğer sınıflı toplumlar için olduğu kadar geçerlidir. Bilindiği gibi, kanun 
önünde eşitlik ilkesi kapitalist ülkelerde devlet-yurttaşlık ilişkisi açısından 
kurucu işleve sahiptir. Bu ilişkiyi temel alan “ulusal egemenlik” kavramı ise, 
liberal Anayasacılık hareketinin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Nitekim, 
141 ve 142. maddelerin sınıf tahakkümünü engelleyerek Anayasa’nın 
“egemenliğin devredilemez karakterini” koruduğunu öne süren Anayasa 
Mahkemesi, kararını bu ilkelere de dayandırılmıştır. Ancak anayasaların ve 
yasaların özellikle düzen değişikliği konusundaki düzenlemelerinin esnekliği 
her bir ülkede sınıflar arasındaki dengeyle ya da ideolojik yapıyla yakından 
ilgilidir. Türkiye’de düzen karşıtı düşüncenin örgütlenme ve ifade özgürlüğü, 
henüz çok zayıf olduğu 1930’lardan itibaren şiddetli olarak bastırılmıştır. Bu 
açıdan Türkiye’de hukukun zor aygıtının bir parçası olarak sınıf mücadelesinde 
üstlendiği rol başından beri oldukça belirgindir. Hukuk, 141 ve 142. maddeler 
örneğinde bir baskı ve yasak aygıtı olarak işlev görmüş, sınıf siyasetini esas 
alan örgütlenme ve düşüncenin ideolojik araçlarla geriletilemediği durumda ön 
plana çıkmıştır. Bu tür örgütlenmelerin ve düşüncelerin güç kazandığı 1960’lı 

                                                      
19Sol Kemalist çevrelerin sosyalizme vurgu yapmasının “çevrimsel koşulları” arasında 

Arap sosyalizmi deneyiminin etkisine de işaret edilmektedir (Alpkaya, 2006: 497) 
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ve 1970’li yıllar dışında da zor yoluyla bastırılmaya çalışılması ise, en başta 
Türkiye’de anti-komünizmin etkisiyle ilgilidir.  
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