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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Türkiye'yi ziyarete davet edilmiş bulunan 

ingiltere Avam ve Lordlar kamaraları üyelerin
den mürekkep bir heyet bir müddet Meclis mü-
zakeratmı takip ettiler ve alkışlandılar. Bu mü
nasebetle Büyük Mület Meclisi Reisi Refik Ko-
raltan, Büyük Millet Meclisinin ve Türk mille
tinin ingilizlere karşı taşıdıkları asîl duygulan 
tebarüz ettiren beyanatta bulundu ve şiddetle 
alkışlandı. 

Gündemde bulunan kanun lâyiha ve teklifle
rinin sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge kabul edildi. 

Türk Ceza Kanununun bâzi maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tekliflerinin maddeleri 
üzerinde görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

Reis Kâtip 
içel Mebusu Bolu Mebusu 
R. Koraltan 1. Oülez 

Yazılı sorular 
1. —• Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-

lu'nun, Ergani Madeni Kazasının Arpa Mey
danı mahallesinde vukubulan çöküntünün ma
den işletmesi neticesi olup olmadığına ve açık
ta kalan vatandaşlar hakkında ne düşünüldü
ğüne ve ne gibi tedbirler alındığına dair olan 
yazılı soru önergesi, işletmeler Vekâletine gön-

Kâtip 
* Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

İkinci Oturum 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline dair olan kanun tekliflerinin maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

24 . VI . 1953 Çarşamba günü saat 15 te tap-
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reis Vekili Kâtip 
Manisa Mebusu Gazianteb Mebusu 
M. Kurbanoğlu A. Ocak 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

1. Oülez 

derilmiştir. (6/1121) 
2. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okçuoğ-

lu'nun, Ergani Madeni Kazasının Arpa Mey 
dam mahallesinde vukubulan çöküntü neticesin* 
de evsiz kalan vatandaşlara mesken temini hak
kında ne düşünüldüğüne dair olan yazılı soru 
önergesi, içişleri Vekâletine gönderilmiştir. 

' (6/1122) 

Somlar 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğ-lu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), AU Ocak (Gazianteb) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Edirne seçim bölgesi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı) 
REÎS — Çoğunluk vardır. Birleşimi açıyo. 

mm. 
M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Riyaset 

Divanının vazifesi hakkında maruzatta buluna
cağım. 

REÎS — Gündemle ilgili mi? 
M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Usul hak

kında. 
REÎS — Buyurun. 
M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar, Riyaset Divanının vazifesini görme
diğine bundan daha kuvvetli bir delil tasavvur 
edemiyorum. Bakınız İçtüzüğün 81 nci maddesi 
ne diyor? Tam üye sayısının yarısından bir faz
lası hazır bulunmadıkça görüşmeye başlana-
maz ve Kamutay açılamaz. Tam üye sayısının 
yarısından bir fazlasının 244 olması lâzımdır. 
Ben şu anda arkadaşlarımı saydım 244 kişi 
yoktur. Halbuki 244 olması icabeder. Benim 
tek başıma yapabildiğim bir işi bir Başkanvekili 
ve iki kâtipten mürekkep olan Riyaset Divanı 
yapmamış veya yapmak istememiş olursa buna 
ne isim verebiliriz? Eğer hâdise şu ana munha-

3. — GE1 

1. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı ve 
2 arkadaşının, Türkiye'de pürüzsüz demokratik 
bir idarenin kurulduğu ve vatandaş hak ve hür
riyetlerinin tam mânasiyle teminat altına alın
dığı yolundaki iddialarının neye istinat ettiği 
hususunun Başvekilden istizah olunmasına dair 
önergesi (6/1080) 

REÎS —• Gündemde sorulardan sonra genso-

sır kalsaydı itiraz etmiyecektim, bu hal müte
madiyen devam ediyor. Binaenaleyh Riyaset 
Divanının en basit bir vazifeyi ifa edememesin
den müteessirim. Riyaset makamına olan say
gım, bu mevzuda daha acı konuşmaktan beni 
menediyor. Fakat bu hal devam ederse, vicda
nımın emrettiği vazifeyi ne pahasına olursa 
olsun yerine getirmek mecburiyetinde kalaca
ğım. 

REİS — Tüzüğün 81 ve 134 ncü maddeleri 
sarihtir. Riyaset Divanı çoğunluğun mevcut ol
duğu kanaatine vardığı cihetle celseyi açmıştır. 
Ekseriyetin bulunup bulunmadığında tereddüt 
hâsıl olduğu takdirde Tüzüğün hükümlerine 
göre muamele ifa olunur. Bu itibarla müzakere
ye devam ediyoruz. 

Şimdi gündemle ilgili takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin, sözlü soru

lardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Seyhan Mebusu 
Dr. Salim Serçe 

REİS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Takrir kabul edil
miştir. 

rular mevcuttur. Okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir meclis seçmek ve hattâ bu mecliste bir 

miktar muhalif mebus bulundurmakla bir mem
lekette demokratik bir idare teessüs etmiş ol
maz. Demokrasi teminatlar rejimidir. Anayasa
nın vatandaşlara verdiği hak ve hürriyetler te
minat altında bulunmadıkça bir memlekette 

— 207 — 
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demokrasiden hak ve hürriyetten bahsetmeye 
imkân yoktur. 

Bilinen bir hakikattir ki, bir memlekette 
yeni bir devrin açılması hak ve hürriyetlerin 
teminat altına alınması, şahısların yer değiştir
mesi ile, sözde kalan teminatları ile değil, ikti
dara hâkim olan zihniyetin değişmesi ile ve yeni 
devrin icaplarının kanunlarda ve müesseseler
de mânasını ve yerini bulması ile mümkündür. 
Bütün iddialara rağmen, üç yıl zarfında, De
mokrat Parti iktidarının, bu mevzuda vait ve 
taahhütleri ile mütenasip sayılabilecek esaslı 
ve ciddî bir adım atmadığı Yüksek Meslisin 
ve Türk milletinin meçhulü değildir. 

Rejimle alâkalı hayati meseleler henüz hal
ledilmediği halde, Başvekil ve iktidar partisi 
lideri Sayın Adnan Menderes Kırşehir nutkun
da: «Biz Türk Milletine, vatandaş hak ve hürri
yetlerini tam mânası ile teminat altına alaca
ğımızı, diğer taraftan da istikrarlı bir Devlet 
nizamı kuracağımızı daha iktidara gelmeden 
vadetmiş bulunuyoruz. Demokrat Parti ikti
darı, bu esas meselelerde, Türk milletinin kar
şısına vazifesini yerine getirmiş insanların vic
dan huzuru ile çıkabilecek bir durumdadır.» 
diyebilmektedir. Başvekilin delil ve mesnet zik
retmeden ortaya attığı ve hakikatları millet
ten gizlemeye matuf bulunduğu anlaşılan bu 
iddialar, Demokrat Parti iktidarının ilerde bu 
mevzuda ciddî bir adım atmak niyetinde bu
lunmadığı endişesini de vermektedir. 

İktidar ve muhalefetin, bu hayati mesele
lerde, birbirine zıt olan görüş ve kanaatlerinin 
Meclis kürsüsünde ve millet muvacehesinde katî 
bir muhasebenin yapılmasını, iki taraflı delil
lerin ortaya konmasını, iktidarın dördüncü yı
lma bastığı şu günlerde zaruri görmekteyiz. 
Bu sebeple, zaman zaman bizleri Meclis kürsü
sünde konuşmaya davet eden Başvekilden, sa
mimiyetini ispat imkânını vermek üzere1: «Tür
kiye'de pürüzsüz demokratik bir idarenin ku
rulduğu ve. vatandaş hak ve hürriyetlerinin 
tam mânası ile teminat altına alındığı» yolun
daki iddialarının neye istinadettiği hususunun 
istizah olunmasını arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Mebusu Giresun Mebusu 
Osman Bölükbaşı A. H. Pamukoğlu 

.Zonguldak Mebusu 
A, BoymeıgiUer 

. 1953 O : 1 
REİS — Efendim; İçtüzüğün 157 nci mad

desine göre bir istizah takririnin kabul edilip 
edilmemesi hususu görüşmesiz olarak oya arze-
dilmek icabeder. Bu itibarla bu takririn kabul 
edilip edilmemesi hususunu oyunuza arzediyû-
runı. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu istizah 
takriri reddedilmiştir. 

2. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm, 
Millet Partisinin dini siyasete alet ettiği yolun
daki iddialarının neye istinat ettiği hususunun 
Başvekilden istizah olunmasına dair önergesi 
(6/1112) 

6 . V I . 1953 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başvekil Adnan Menderes, mütaaddit ko-

| nuşmalarında, Millet Partisini dini siyasete alet 
etmekle itham eylemiş ve bu ithamını Devlet 
Radyosu ve matbuat vasıtafîyle, bir hakikat 
imiş gibi, umumi efkâra telkin etmeye gayret 
etmiştir. Bu yolda ısrar ettiği ve etmek niye
tinde bulunduğu, son Kırşehir nutkunda, ağır 
kelimeler kullanmak suretiyle yaptığı hücum
larla tezahür etmektedir. 

öyle* anlaşılıyor ki, Millet Partisine böyle 
bir suç isnat etmekle «iftira et, iz bırakır» düs
turuna dayanılarak, onu halk efkârı önünde 
yıpratmak ve imkân buldukları takdirde, al
mak niyetinde oldukları şiddetli tedbirlerin 
mazeret sebeplerini hazırlamak taktiği takip 
okunmaktadır. Yahut da, bu gibi ithamlarla, 
Millet Partisi, bir tehdidin ve mânevi baskının 
altında hareketsizliğe mahkûm edilmek isten
mektedir. 

Bir Hükümet Reisinin, delilsiz olarak, mem
leketin haysiyetli ve şerefli bir partisine karşı 
bu gibi isnatlarda bulunması - sebepler ne 
olursa olsun - ciddî ve dürüst bir hareket sayı
lamaz. Bu sözler bir Hükümet Reisi tarafından 

ı telâffuz edildiği anda, delillerin elde ve sanık-
j ların da adalet pençesinde bulunmaları icabe

der. Çünkü, vaktiyle Demokrat Parti sözcüsü
nün, Meclis kürsüsünde: «Ey demokrasi, senin 
namına nasıl kanunlar teklif ediliyor?» söz
leriyle tentkid ve mahkûm ettiği Ceza Kanunu-

! nun 163 ncü maddesi, dini siyasete alet etmek 
1 suçunu tarif ve tavsif etmiş ve ağır ceza mü-
j eyyideleri altına alarak, bugünkü iktidarın eli-

2 0 8 -
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ne keskin bir silâh vermiştir. Böyle bir silâha I 
malik olan Başvekil, Millet Partisi aleyhine 
adalet cihazını harekete getiremediğine göre, 
kendisinin bir müfteri mevkiinde bulunduğumu | 
kabul etmek, maalesef mantıki bir zaruret ol- I 
maktadır. I 

Din bezirgânlığım yapan Büyük Doğu Gaze
tesi, Devlet kasasından ayda 12 000 lira ile 
beslediği Meclis konuşmaları ile sabit olan bir 
Başvekilin, o gazetenin neşriyatını daha 1951 
yılında neşrettiği bir tebliğ ile takbih etmiş 
olan Millet Partisini itham cesaretini kendinde 
bulması da, suçluların hâkim mevkiine yüksel
mesi gibi millî vicdanı derinden rencide ede
cek siyasi bir hüner olarak ibretle kaydedilme
lidir. 

Siyasette ahlâkı bir rehber olarak kabul 
eden Millet Partisi hiçbir zaman, kendi progra^ 
mini gizli fikirlerin paravanası yapmaya tenez
zül etmemiş ve vicdan hürriyeti hakkında 
programında 'bulunan ve din ile dünya işleri
nin kesin olarak ayrılmasını kabul eden pren
sibine aykırı bir faaliyette de bulunmamıştır. 
ispatı mümkün olan bu hakikatlara rağmen, 

1. —• Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 
334, 344, 350ı 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476, 
480) 

REÎS — Türk Ceza Kanununun tadilleri 
üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 442 
nci maddeyi müzakere ediyoruz -

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGÎN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, 
müzakere mevzuu olan Türk Ceza Kanununun 
448 nci maddesi her kim bir kimseyi kasten öl
dürürse eski metinde 18 seneden 21 seneye ka
dar ağır -hapisti. Yüksek Heyetinize sunduğu
muz metinde 24 seneden 30 seneye kadar ağır 
hapis cezası olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Sayın arkadaşımız Burhanettin Onat'm verdiği 
bir takrirle 448 nci maddede kasten adam öl
dürmek suçlarının cezası idam olarak istenmek
tedir. Komisyon, olarak bu teklif hakkında dü-

. 1953 O : 1 
bir partiyi ilzam edecek hareketlerin neler ol
duğunu bilmesi icâbödenı mesul bir Başvekilin, 
ortaya attığı aksi iddiaların, Meclis kürsüsün
de ve millet muvacehesinde bir muhasebeye 
tâbi tutulması, hem umumi efkârı berraklığa 
kavuşturmak ve hem de bu gibi modası geç
miş iftira silâhlarının kullanılmasına bir set 
çekmek bakımından zaruri telâkki edilmelidir. 
Bu sebeple, Başvekilden, «Millet Partisinin 
dini siyasete alet ettiği» yolundaki iddialarının 
neye istinat ettiği * hususunun istizah olunması
nı arz ve teklif ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı 

REÎS — 157 nci madde gereğince bu istizah 
takririnin kabul edilip edilmemesini oyunuza 
arzediyorum. Kabuh elenler... Etmiyenler... Bu 
istizah takriri de reddedilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kaça
nı kovalıyacak değiliz ya... 

REÎS — Haklarında ivedilik karan verilen 
işlerden Köy Kanunu tasarısı vardır, bâzı 
maddeleri komisyondan gelmediği için geçiyo
ruz. 

şünce ve mütalâamızı yüksek huzurunuza arzet-
mek mecburiyetindeyim. 

Türk Ceza Kanununun katil suçlarına ait 
maddeleri işleniş şekilleri ve suçlunun şenaati 
ve redaeti ahlâkiyesi nazarı itibara alınarak esas 
itibariyle üç madde halinde toplanmış bulunmak
tadır. 

Bunlardan 448 nci madde, kasten adam öl
dürmek suçunu teşkil etmektedir. Kasten adam 
öldürme suçu. Bir şahsın şuurunda ve düşünce
sinde hiçbir zaman hâdiseyi ika edinceye kadar 
adam öldürmek fikri bulunmamaktadır. Bunun
la beraber bir vaka anında ve âni hâdiseler zuhu
runda türlü sebep ve saiklerle, o anda harekete 
geçerek katil suçunu işlemesinden ibarettir. 

449 ncu madde, yine kftsten adam öldür
me suçu olmakla beraber işlenmiş şeMiıve işliyen 
kimsenin durumu nazarı i t ibara alınarak, M 
maddenin cezasını .da daha bir miktar artırmış 
bulunmaktadır. / / , . 

449 ncu madde, karı, koca, kardeş', babalık, 
analık ve evlâtlık ateyhirie î$İenmiş olursa ve 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

— 209 — 
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yine vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini 
yapmaktan mütevellit, bir memur aley
hine işlenirse ve yine zehirleme su
retiyle işlenirse, bunun daha ağırı bu
lunan ve cemiyette çok kötü tefsirler yapan 
reddaeti ahlâkiye itibariyle hiçbirimizin kabul 
edemiyeceği kadar şeni düşüncelere sahip kim
seler tarafından katil suçunun işlenmiş olması 
haliydi. Ve yine usul veya fürudan biri aley
hine işlenmiş olması, B. M. Meclisi âzasından 
biri aleyhine işlenmiş olması, canavarca bir 
his şevkiyle ve işkence ve tazyik ile ika edil
miş olması, taammüden icra edilmiş olması, yan
gın, ,su baskını, gark gibi vakalar ile birlikte 
ölüm suçunun vukua gelmiş bulunması. Velev 
husule gelmiş olmasın diğer bir cürmü hazır
lamak veya kolaylaştırmak için ifa edilmiş ol
ması ve nihayet bir cürmü gizlemek ve delille
rini yok etmek için vukua gelmiş olması kar
şısında Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi 
faillerine idam cezası vermiş bulunmaktadır. 
Yüksek Heyetinizin fikir ve mütalâasından 
ve yine Yüksek Mecliste Kan Gütme Kanunu
nun müzakeresi sırasında konuşan arkadaşları
mızın düşünceerinden ilham alarak komisyonu
nuz 450 nci madde ile kan gütme sebebiyle ka
til suçlarını da idam cezasiyle cezalandırmış ve 
bu maddenin içine almış bulunmaktadır. Yine 
katil suçları ile ilgili olarak Türk Ceza Kanu
nunun 451 nci maddesi mevcut bulunmaktadır. 
Bu maddeye göre ölüm failin fiilinden evvel mev
cut olup da failce bilinmiyen ahvalin birleşmesi 
yahut failin iradesinden hariç ve gayrimelhuz 
esbabın inzimamı yüzünden vukua gelirse, yine 
452 nci maddede katil suçlariyle ilgili ayrı hü
kümler mevcuttur ki, bu da; «Katil kasdiyle 
olmıyan darp, cerh veya bir fiili müessir neti
cesi ölümün vukua gelmiş olması..» halidir. 
Ve yine 453 ncü maddede katil suçuyle ilgili 
diğer bir hüküm mevcuttur;. Kasten katil cür
mü, failin veya karısının veya anasının veya 
kızının veya torununun veya kız evlâdının veya 
kizkaidesinin haysiyetini ve namusunu kur
tarmak için yetti doğmuş çocuğun ölümü su
retiyle işlenirse bunlar, esas katil cürümlerin
den ayrılarak, daha az cezalarla tecziye edil
miş cürümler olarak huzurunuzda yer almış 
bulunmaktadır. 

Saym Burhanettin Onat arkadaşımız tekli
fiyle 448 nci maddenin şu şekilde kaleme alın-
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J masını ifade etmektedirler: «Irz, namusı ve 

nefis müdafaası hariç adam öldüren idam olu
nur.» 

Muhterem arkadaşlarım, teklifi bu veçhile 
kalbül edersek kasten katil suçundan daha ağır 
olan ve biraz evvel huzurunuzda okumuş bu
lunduğum 449 ve nihayet kaftil suçlarının en 
ağırı 'bulunan 450 nci maddelerin hükmü kar
şısında nasıl ceza verebilmek mümkün olabile
cektir, ıbilmem ki nasıl mütalâ edilebilecektir? 
Bu takdirde kasten ve ând katil suçlarında ta
ammüden katil suçunun cezası aynı olduğu za
man vatandaşlar bu aynı ceza karşısında bil
hassa taammüden katil tasavvur ve tasımim su
retiyle katil suçlarına itibar edec-eklerdir. 
Çünkü kasten katilde de taammüt, tasnıim ve 
tasavvurla yapılan katillerde de aynı cezayı al
mış olacaklardır ve yine kasten katil suçları 

I cemiyet içinde her zaman ve her insanın, na-
I muslu geçinen insanın dahi ika edeni iye^eği 

hakkında katı bir ifadede Ibulunmaya imkân 
olmıyan bir suçtur, îfifet, şeref, izzeltinediis 

I ve daha ne bileyim birçiok mümasil hâdiseler 
üzerine her vatandaşın böyle hir katil netice
si dle karşılaşması mümkün olabilecektir. Ve 
yine hayatını idame etmek medburiyeti Ikarşı
sında kalan kimse kasten -katil suçları ile mah
kûm olan insanlar, ölüm ile mahkûm olan in
sanlar adaletin pençesinden kaçmak için, ken
dini bundan kurtarmak imkânlarını bulmak 
için dağlarda bir ımelce aramak mecburiyetin
de kalmış olacaktır. Ve yine kasten katil suç-

I lan, biraz evvel okumuş olduğum 451, 452 ve 
453 ncü maddelerin tatbikatına bir tearuz teş-

I ikil edecektir ve 'bunlar arasında bir ahenk 
I yaratmak imkânı olmıyacaktır. Ve yine geçen 
I celsede arzet'miş olduğum veçhile, Türk Ceza 
I Kanununun 49 ncu maddesi, esas itibariyle iz

zetinefse ve cana vâki olan tecavüzleri ceza
dan muaf tutmuş bulunmaktadır ki, bu hâdi
seler 'başka türlü kurtarma veya kurtulma im
kânları olmadığı anlarda vukua gelmektedir. 

Şimdi burada, bu netice 'karşısında teklif 
I veçhile madde tedvin edilirse 462 nci madde-
I riin bir kıymeti hukukiyesi kaltoııyacaktır. 

Çünkü gerek teklifte ve gerekse 49 ncu madde
nin kabul ettiği meşru müdafaa; can, mal, ırz 
ve namus keyfiyetleriniijn korunması, 49 ncu 

I* maddede bizatihi şahsın arzusu hilafına maraz 
kaHığı nefis, ırz ve namusuna vâki tecavüzü 
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defetme zaruretiyle doğmaktadır. Halbuki 462 
nci madde arzu Hilâfına bir hadise olmayıp bir 
aile ahlâk ve namusunu kurtarmak gayesi ile 
imlenmiş suçlardır. 

Arzetmek İstediğim şudur ki, teklif veçhi
le madde tedvin edilirse, bununla ilgili bulu
nan birçoik maiddeler ve ceza hukukumuzun 
sistemi kökünden haleldar ediDmiş olacaktır. . 

Sayın arlkadaşım, mucip sebep olarak ada
let sistemimizin mücrim lehine i&liyen bir me
kanizma haline gelmiş bulunduğunu ileıi sür
tmektedir. 

Şunu hemen arzekley&n ki, bu yalnız kaıtil 
hâdiselerinde değil, fakat bütün cefca hâdisele
rinde eğer fail lehine cezayı azaltacak bir se
bep mevcut ise hâkim bunu aramak, araştır
mak mecburiyetindedir. Mecnun ve yarı mec
nun hariç olmak üzere işlenen bütün suçların el
bette ki bir sebep ve saiki mevcut bulunmaktadır. 
Ve bu saiklerin de verilecek cezaya elbette ki 
müessir olması hukuki esas ve hukuk mantığının 
tabÜ bir neticesi bulunmaktadır. 

ikinci olarak; hapisaneye girmek bir efelik 
şiarı olarak birçok muhitlerimizde telâkki edil
mektedir. Af buyursunlar, bendeniz memleketi
mizde artık bu telâkkinin çoktan geçmiş olduğu
na kani bulunmaktayım. Tarihî hâdiseler ve tari
hî vakıalar çok zaman evvel bestelenmiş olan ve 
buna misal olarak gösterilmeye çalışılan «Hapi-
sane çeşmesi» şarkısının bugünkü sistemimizde ve 
medeni âlemimizde bir kanun tedvinine esbabı 
mucibe olarak kabul edilmesine imkân ve ihti
mal mevcut değildir. 

Üçüncü olarak; cemiyet nizamını ilgilendiren 
kanunlarda ve bilhassa Ceza Kanununda biraz da 
çatık kaşlı olmak lâzımgelir demektedir. Bilmiyo
rum müeyyidesi 18 seneden 24 sene asgari, 30 se
ne âzami olarak teşdit edilmiş ve bu cezayı havi 
maddenin bu yazılışını mütebessim bir ifade ola
rak görmek mümkün müdür?. 

Ve en son olarak da muhterem arkadaşım; Su
udî Arabistan'da adam öldürme cezasının idam 
olduğunu ve bu sebeple, bu şekilde katil hâdise
lerinin önüne geçilebileceğini ve bizim de kasten 
işlenen suçlarda idam cezasını kabul etmemizi, bu 
h|diseleri önlemek için bir çare olmak üzere 
ileri sürülmektedir. 

Yüksek* heyetinizden bilhassa müsaade etme
leri ile bu suç üzerinde biraz fazlaca durmak 
mecburiyetindeyim. 

6.1953 0 : 1 
I Evvelâ buna girmeden evvel, memleketimizde 

katil hâdiselerini doğuran sebep ve saik neler
d i r ! Bunları mütalâa etmek lâzımgelmektedir. 
Bunları müsaade ederseniz şu şekilde zümreliye-
biliriz; 

1. Memleketin tabiî ve coğrafi ve iklim du
rumunun vatandaşlar üzerinde bırakacağı tesir 
ve ruh haletleri, 

Misal olarak bir Karadeniz çocuğunun geçi
mini temin etmek için sabahtan akşama, akşam
dan sabaha kadar Karadeniz'in sert ve keskin 
dalgaları arasında ekmeğini kaznmak suretiyle 
idamei hayat etmesinin asabi haleti ve ruh ha
leti üzerinde bıraktığı tesiri mütalâa etmeme
ye imkân ve ihtimal yoktur. Ve yine dağlık mu
hitin insanları da öyledir. Aynı şekilde şunları 
da ifade etmek yerinde olur. Memleketimizde 
toprak dâvasının henüz halledilmemiş olması ve 
birçok katil hâdiselerinin köylerde toprak dâ
vası yüzünden tarla başlarında vukua gelme
sine sebep olmaktadır. Kısa zamanda da olsa 
tapu ve kadastronun faaliyete başladığı yerler
de tapu kadastrosu yapılan muhitlerimizde is
tatistikler bu hâdiselerin bir nebze azalmış oldu
ğunu! göstemnektedir. Yine memleketimizin ah
lâk telâkkileri ve üzerinde fazlaca durduğumuz 

I Türk milletinin izzetinefsi ve haysiyetine düş-
I künlüğü de bu hâdiselerin fazlalığına sebebi-
I yet vermektedir; en nihayet kültür ve içtimai 
I seviyemizin hakikaten henüz medeni memleket-
I 1er seviyesine ulaşamamış olmasını cinai hâdi-
I selerin vukuunda bellibaşlı bir sebep olarak 
I kabul etimek mümkündür. Bu sebeple bir hu-
I kukçu arkadaşlarımızın etüdlerinden birkaç satır 
I okumak isterim. Şöyle demektedir; 

I (Tahsil ve bilgi cürmün ferdî sebep ve âımil-
I leri arasında ön safı işgal etmektedir. Mahkeme 
I huzuruna çıkanların ve ceza evine konulan müc-
I rimlerin mânevi seviyesi üzerinde birçok incele-
I meler yapılmıştır. Bunun sonunda umumiyet 
I itibariyle mücrimlerin kültür bakımından zaif 
I oldukları görülmüştür. Demek ki, kitaplardan 
I ve bizzat hayatin kendisinden öğrenilen şeyler 
I vasıtasiyle insanlarda teşekkül eden sağlam bir 
I karakter olarak onları hukuk, ahlâk ve din dai-
I delerine hürmetkar kılar. Ve her türlü ahvalde 
I sinirlerine hâkim olmak vasfını onlara verir.) 
I Fransız mütefekkirlerinden Jubert bu suret-
| le tahsilin insanı Allah'a yaklaştıracağını, yarım 
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yamalak bir tahsilin ise onu Allah'tan uzaklaş
tıracağını söyler. Bununla, aynı zamanda Al
lah'a yaklaştıran, tam bilginin insanları memnu 
fiillerden uzaklaştıracağını ve noksan .malûma
tın ise bilâkis onları cürüm muhitine atabileceği
ni ifade etmiştir. Yine bu hukukçu arkadaşı
mızın bir ceza evinde yaptığı etüdden bir iki 
noktayı daha yüksek huzurunuzda okumak is
terim. 

Ordu Ceza Evinde 1945 yılı okuma yazma 
kurslarının açılması münasebetiyle bir toplantı 
yapılmış, birçok davetliler huzurunda öğretmen
ler derse başlamadan önce, arkadaşlarının hissi
ni aksettiren bir hükümlü aynen şunları söy
lemiştir: «Bu dört duvar arasında gördüğünüz 
bizler cehaletin kurbanıyız. Bizlere sebep olan 
yani mağdurlar da cahildirler. Bunu anladı
ğımız içindir ki, burada okuma yazmayı öğren -
mek ve kültürümüzü artırmak için gecemizi 
gündüzümüze katıyoruz. Allah yardımcımız ol
sun». Demek ki, yukarda vardığımız netice rea
liteye uygundur. 

Yine geçenlerde Ankara Ceza Evindeki ar
kadaşını feci bir surette öldüren bir hükümlü 
idam sehpasına götürülürken aynı şeyi söylemiş 
ve çocuğunun okutulmasını tavsiye etmiştir. 
Misalleri ne kadar çoğaltırsak varacağımız neti
ce aynıdır. Bütün bunlar cürmü azaltma yo
lunda bulunmamız icabeden metotları açıkça 
göstermektedir. Şunu demek istiyorum ki, 
memleketimizde katil hâdiselerinin çoğalması
nın sebepleri cezanın azlığı değildir ve faka*, 
halledilmesi gereken birçok mevzular henüz 
memleketimizde halledilmemiş olmasında ara
mak bence en doğru yoldur. Katil hâdiselerini 
önliyebilecek bir sebep de, bunlara ilâveten gün
demimize dâhil bulunan Ateşli Silâhlar hakkın
daki Kanunun kabulüdür. Katil suçlarının 
önlenmesi için esaslı tedbirlerden biri olacaktır. 
Ateşli silâhlar kanunu tasarısı gerek silâhları 
taşıyan ve gerekse kullananları büyük ceza mü
eyyideleri altına alarak ve bunların imali, alım 
ve satımı kontrol altında bulundurmak suretiy
le en geniş tedbirlere baş vurulmuş olmaktadır. 
Bu kanun da Yüksek Heyetinizden çıkacak 
olursa katil suçlarının bir miktar daha azalmış 
olduğuna şahit olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek müsaadenizle 
Katil hâdiseleri karşısında dünya mevzuatının 
neler düşündüğünü de bir nebze gözden geçir-

6.1953 6 : İ 
i mek suretiyle mukayese etmek mecburiyetinde

yiz. Dünya medeni memleketlerinin en son ola-
ı rak çıkardıkları kanunlarla mümkün olduğu 

nispette aynı ayarda yürümek suretiyle ceza ka
nunlarından idam suçlarını çıkarmış bulunmak
tadır. Misal olarak İsviçre'nin 1942 tarihli Ceza 
Kanunundan, İtalya, 1945 tarihli Ceza Kanu
niyle ve Baltık devletleri de ceza kanunlarından 
idam cezalarını kaldırmış bulunmaktadırlar. 
Sebeplerini geçen celsede arzetmiş bulunmak
tayım. Adam öldürme cezası medeni yaşayışla 
kabili telif bulunmamaktadır. Bilhassa cemiyet 
tarafından getirilmemiş olan yaşama1 hakkmm 
cemiyet tarafından yok edilmesinde cemiyeti 
haklı bulmamakta ve nihayet hatayı adliler ne
ticesinde tamir «dilmesi gereken bir hatayı ar
tık bulamamak neticesine varmaktadır. tngil 
tere ve Amerika'da idam cezası yalnız hiyaneti 
vataniye cürümlerine münhasır bulunmaktadır. 
Yeni İsviçre Kanununda kasten adam öldürme
nin cezası beş senedir. 1952 Almanya Ceza Ka
nununda kasten adam öldürmenin cezası beş 
seneden başlamaktadır. Fransa'da ve İsveç'te 
de bunlara muvazi hükümler kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Kasten adam öldürme suçunun 
doğrudan doğruya idamla cezalandırıldığı yer
ler Suudi Arabistan ile İran'dır. Suudi Ara
bistan'da, malûmunuz olduğu veçhile, ahkâmı 
şer'iye hüküm sürmekte ve orada idam cezaları 
failin «İleri arkadan bağlanark ve diz çöktürü-
rek„, gözleri bağlandıktan sonra başı arkasın
dan kesilmek suretiyle icra olunmaktadır. Kı
sasa kısas esasına dayanan bu tatbikattan sonra, 
acaba Suudî Arabistan'da katil suçları azalmış 
mıdır? Yaptığımız <etüd ve mütalâalara göre 
Suudî Arabistan 'da bu dehşetli cezalara rağmen 
yapılan katil suçları azalmamıştır. Sebebini 
yüksek huzurunuzda biraz evvel izahına çalıştı
ğım bu hâdiseleri önliyecek sosyal, içtimai ve 
kültürel tedbirleri alamamış olması ve cezalar 
ne kadar ağır olursa olsun bu hâdiseleri önle
mek için kifayet etmediğini bize açık olarak 
göstermiş bulunmaktadır. 

Netice olarak, bütün medeni dünya devlet-
•leri bir tarafa, gayet açık olarak ifade etmek 
lâzımgelir ki, bugün ahkâmı şer'iye tatbik 
edilen Suudî Arabistan'la geri bir hukuk sistemi 
içinde bocalayan İran Ceza hukukunu' kendiroi-
ae rehber edecek değiliz. (Bravo sesleri). 

I Ancak medeni yaşayış seviyesi ile içtimai 
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bünyemize hakikaten, çok az gördüğümüz Garp 
memleketlerindeki katil suçlarına verilen ceza
ları kendi örf ve âdetlerimize uydurmak ve ona 
göre bir şekil vermek mecburiyetini açık olarak 
ifade etmek lâzımgelmektedir ve netice olarak 
da yüksek huzurunuza kasten katil suçlarının 
cezasını 18 semeden 24 seneye çıkarmış ve böyle 
bir teklifle gelmiş bulunuyoruz. Arzettiğim es
babı mucibe Ve mülâhazaları komisyonunuzun 
yüksek huzurunuza getirmiş olduğu maddenin 
mucip sebepleri olarak kabul etmek lâzımgelir 
ve bu mucip sebepler neticesinde de varmak iste
diğimiz sonuç sayın Burhanettin Onat arkada
şımızın bu maddeye ait ve hakikaten medeni hu
kuk sistemiyle ve içerisinde bulunduğumuz me
deni mdlleltlerin hukuk sistemleriyle gayrikaJbdlî 
telif olan takririnin reddiyle getirmiş olduğu
muz madde metninin aynen kabulünü istirham 
ediyoruz efendim. (Alkışlar). 

NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlar, her hangi bir işi müzakere et
tiğimiz zaman hemen dış memleketleri kendi
mize numune ittihaz ediyoruz, etmiye çalışıyo
ruz. Arkadaşımız, Arabistan'dan bahsettiler. 
Oraya gözü kapalı gidip gelenler orayı bir Cen
net zannediyorlar. .Fakat biraz tetkik edebilen 
veya merak edip araştıranlar hakikaten öyle 
dedikleri gibi olmadığını anlıyorlar. 

Gönül ister ki en aığır ceza verilsin, bir da
ha suç işlenmesin. Fakat bunu şahsi bir görüşle 
ileri sürmek asla doğru değildir. Hâdisenin, ce
miyet üzerinde bıraktığı tesirle ceza arasında 
münasebeti araştırmak lâzımdır . Kasten işlen-
miyen suçlara idam cezasının verilmesine taraf
tar değilim. Bir hâdisede ani olarak bir adam 
Öldürülmüştür. Bu, o anda cemiyet üzerinde 
bir tesir bırakır, fakat aradan kısa bir müddet 
geçince bu tesir ilk tesir gibi kalmaz. Sebep
leri onu hafifletir. 

Şöyle bir misal getireyim : Bir adamın öyle 
bir komşusu var ki günlerce kendisini rahatsız 
ediyor, kafayı çekiyor, soğuyor. Günün birin
de o da tabancasını çekip adamı vuruyor, öldü
rüyor. Öldüddüğü sabit ama öteki adamın tah
rik ettiği sabit değil. Suç sebeplerini araştıra
rak olmamasının tedbirlerini almalı. Bu gibi 
öyle hâdiseler olur ki, telâfisi mümkün olmı-
yan neticeler doğurur, cemiyetin aksülâmeliyle 
karşılaşır. Bu itibarla takririn reddini istirham 
şderim, 

6.1953 Ö : İ 
I REİS — Mütaaddit kifayeti müzakere tak

rirleri vardır, okutuyorum : 

Reisliğe 
Vaziyet tamamiyle aydınlanmıştır. Müzake

renin kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Gazianteb . Maraş 

Süleyman Kuranel Remzi öksüz 

Yüksek Başkanlığa 
iMüazekere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını 

dileriz. 
Bolu iKütahya 

•İhsan Gülez S. S. Nasuhoğlu 

Yüksek Riyasete 
Türk Ceza/ Kanununun 448 nci değişik mad

desi üzerinde kâfi derecede konuşulmuştur. 
Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif eylerim. 

24 . V I . 1953 
Kayseri 

Mehmet özdemir 

REÎS — Aynı mahiyette olan kifayeti mü
zakere takrirlerini reyinize arzediyorum. Ka^ 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin tadiline mütaallik takrirler vardır, 
onları okutacağım. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Usul 
hakkında konuşacağım, müsaadenizi rica ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti usul konuş-
mallarma da şâmildir, aksi halde yeterlik teklif
lerinin ehemmiyeti kalmaz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Be
nim bu husustaki sözlerimi dinlemeden nasıl bir 
karara varabilirsiniz efendim? Kifayet tezkere
leri reye arzedilmeden evvel bir milletvekiline 
söz verilmez mi efendim? 

RElS — SÖz vermedim efendim, söz almadan 
lütfen konuşmayın, müsaadenizi rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 448 

nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini Yüksek 
Meclisin tasvibine arzederim. 

Madde 448. — Her kim nefis, ırz ve namus 
müdafaası haricinde bir kimseyi kasten öldü
rürse idam cezasına mahkûm edilir. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

— 213 — 



B : 96 24 . 6.1953 
Yüksek Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesin
deki kasten adam öldürme suçunun faillerine 
ölüm cezasının konmasını arz ve teklif ederim. 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Yüksek Reisliğe 
T. C. K. nıı 448 nci maddesine aşağıdaki 

fıkranın ilâvesini arz ve teklif eylerim : 
Kastamonu Mebusu 

H. Tosunoğlu 

«Kesici veya uzaktan öldürmeye salih silâhla
rın sahsa tevcih ve isabetinde katil kasdmm 
mevcudiyeti kabul olunur.» 

REtK — Efendim takririn ikisi, kasten öl
dürme suçlarında idam cezası verilmesini ta-
zammıın etmektedir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Aynı 
mahiyette değildir efendim. 

RKİS --- Burhanettin Onat Beyin teklifi da
ha şâmil ve teferruatlıdır. Evvelâ bu takriri 
okutup reyinize arzedeceğim. 

(Burhanettin Onat'm takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, Burhanettin Beye sade

ce takririni izah etmek üzere söz vereceğim. (Oy
lama sırasında söz verilemez sesleri, gürültü
ler.) 

Müsaade buyurun. Madde üzerinde en son 
konuşan milletvekili olmuştur. Bu itibarla ki
fayeti müzakere kabul edildikten sonra söz veri
lemez. Ancak Yüksek Heyet takdir buyurur 
ki, mühim ve ağır bir madde üzerinde bulunu
yoruz. Binaenaleyh sadece takririn vuzuhunu 
temin bakımından. . . (Olmaz sesleri, gürültü
ler.) O halde müsaade buyurun kifayeti mü
zakere takriri kabul edildikten sonra söz veril
memek icabeder. Yüksek Meclis şu haliyle de 
daha evvel Burhanettin Onat'm izahat verdiği
ni bildiği için ayrıca takririn izahına lüzum 
görmediğini şu tczahüratiyle göstermiş bulunu
yor. Bu itibarla okunan takriri reyinize arzedi-
yorum. Takririn dikkate alınmasını kabul eden
ler işaret versinler... Kabul etm iyeni er... Takri
rin dikkate alınması reddolunmuştur. 

ikinci takriri okutuyorum efendim. 
(Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün takri

ri tekrar okundu.) 
REÎS — Şimdi okunan Ahmet Başıbüyük'-

O : 1 
ün takririnin dikkate alınıp alınmamasını oyu
nuza arzedeceğim : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddolunmuştur. 

Üçüncü takriri madde ile alâkası olmadı
ğı için reyinize arzetmiyeceğim. (Olmaz sesleri) 

Yüksek Heyetten özür dilerim. Üçüncü tak
rir hkra ilâvesi mahiyetindedir. Okutacağım. 

(Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

EEÎS — Fıkra ilâve edilmesi mahiyetinde 
olan bu takriri dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Takrir reddedilmiştir. 

Şimdi maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 448. — Her kim, bir kimseyi kas
ten öldürürse 24 seneden 30 seneye kadar ağır 
hapis cezasına mahkûm olur. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Aley
hinde konuşacağım. 

REÎS — Yeterlik kararı vardır. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
REÎS — 449 ncu madde hakkında ise hay

hay. 

Madde 449. — Adam öldürmek fiili : 
1. Karı, koca, kardeş, babalık, analık, 

evlâtlık, üvey ana, üvey baba, üvey evlât, ka-
ymbaba, kaynana, damat ve gelinler hakkında 
işlenirse; 

2. Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesi
ni yapmasından dolayı Devlet memurlarından 
biri aleyhine icra olunursa; 

3. Zehirlemek suretiyle yapılırsı: 
Fail, müebbet ağırhapis cezasına \r: ıhkûm 

olur. 
REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Söz istiyen olmadığına göre kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 450. — Öldürmek fiili : 
1. Usul ve fürudan biri aleyhine işlenirse; 
2. Büyük Millet Meclisi azalarından biri 

aleyhine ika edilirse; 
3. Canavarca bir his sevkı ile veya işken

ce ve tazip ile ika edilirse; 
4. Taammüden icra olunursa; 
5. Birden ziyade kimseler aleyhine işle

nirse ; 
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6. Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci j 

babın birinci faslında beyan olunan vasıtalarla 
yapılırsa; 

7. Velevki husule gelmiş olmasın, diğer bir 
curam hazırlamak veya kolaylaştırmak veya 
işlemek için ika olunursa; 

8. Başka bir cürmün işlenmesi akabinde 
o cürümden hâsıl olacak faydayı elde etmek 
veya bu gayeye vusul maksadiyle yapılan ih-
zaratı saklamak için işlenmiş olursa; | 

9. Bir cürmü gizlemek veya delil ve ema
relerini ortadan kaldırmak veya kendisinin 
yahut başkasının cezadan kurtulmasını temin 
maksadiyle vukua getirilirse; 

10. Kan gütme saikı ile işlenirse; 
Fail, ölüm cezasına mahkûm edilir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlarım, idam cezasını mucip olacak 
suçları on bemltte toplıyan 450 nci! maddenin 
•tatbikatta bâzı hatalara sebebiyet vermemesi 
(bakımından ilki fıkrası üzerinde durmak istiyo
rum. Bunlardan birincisi dördüncü fıkradır. 
Taammüden ıbir katil suçu işlenirse faili idama 
mahkûm olur. Onuncu fıkrada da kan gütme
den dolayı işlenirse deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, kan gütme ile ta
ammüden işlenen cinayetler arasında zahiren 
bir fark yok gibidir. Taammütlte; tasavvur 
ve tasmim neticesinde bir (kimsenin öldürülme
si evvelden kararlaştırılır ve öldürülür. Kan 
gütmede, hepinizce malûm olduğu üzere kavga, 
gürültü vesaire olmadan öldürülecek adamı ev
velden tesbit edilir, arkasından veya önünden 
gidildi çatılır, hiçbir kavga yapmadan çekip 
vurulur ve böylece öldürülür. 

Tatbikatta birçok hatalar olalbilir. Bu iti
barla komisyon sözcüsünden istirhamını şudur: 

Kan gütmede taanmmüit unsuru aranacak mı
dır, aranmıyacak mıdır1? Yani taammüt unsu
ru olan tasımım ve tasavvur burada da ayrıca 
aranacak mıdır1? (Aranımıyacak sesleri). (Gü
rültüler). Şilindi arkadaşlar kan gütmede doğ
rudan doğruya kavga ve gürültü onmadan çe
kilip vurulduğuna ıgöre taammüt var dermektir. 
Komisyon sözcüsü çıkar da izah ederse iyi olur. 
Tasavvur ve tasmim oltamdan münhasıran kan 
gütme yüzünden adaim öldürenler ölüm cezası
na çarpılacaklardır, derlerse mahkemeler için I 
kolaylık olur. Yoksa bu bir çıkmaza girebilir. | 
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Kan gütlmede de taammüıt aranacak mıdır, di
ye bir zehap hâsıl olabilir ve hatalar olabilir. 
Bunun izahını rica edeceğim. 

HİDAYET AYDIMER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunumuzun en mühim mad
desine, 450 inci maddeye geldik. 448 nci mad
dede Yüksek Meclisin iradesi; memleketimizde-
katillerin çoğalması ve 'bunların önlenememesi 
üzerinde tekasüf etmiş bulunuyordu. «Kasten 
katil ika edenlerin taammüt yoksa idamı doğ
ru değildir, taammütle kasdı, aynı derecede 
tutmak doğru olmaz. Taammüt, memlekette 
katilleri azaltmak için kâfi müeyyidedir.» de
nildi ve ekseriyetiln fikri, kasdin, katlin idamı 
mucip olmaması şeklinde tecelli etti. Şunu na
zarı dikkati âlinize arzetmjîk isteriim ki, 450 
ıi'ci madde bugünkü şekliyle mefluçtur. Şimdi
ye kadar lâzımigelen tesiri yapamamış ve neti
ce .verememiştir. 

Arkadaşlar, taammüt bir emri bâtmîdir. 
Delili zahirisi ile amel etmek lâzımdır. İBu tak
dir mevzuu olduğu zaman mahkeme affı mer
hamet ile maznunun lehine gider, ekseriyet 
taaımmüdü kalbul etmez. Dünya âlimlerinin ek
seriyetle kabul ettiği nıoktai nazarı Ibizi'm içti
hadımız kalbul etmemiş ve dördüncü bendi fel
ce uğratmıştır. Dördüncü bent diyor ki : (Ka
til taammüden ika olunursa....) 

Niksar Kazasının bir köyünde bir adam 
Ömer namında birisine kızmış, öldürmeyi kas-
dü tasmim etmiş. Ömer'i pazar dönüşü diğer 
köylülerle beraber gelirken öldürmek için 
pusu kurmuş, mavzeri eline almış ve atmış, fa
kat kurşun Ömer'e tesadüf etmemiş yanındaki 
arkadaşı Cemal'e tesadüf etmiş ve Cemal öl
müş. Ömer'in karısı Hanife bu ölüm üzerine 
feryat edip ve ağlamaya başlayınca buna kızan 
katil Hanife'yi de öldürmüştür. Hâdise 450 nci 
maddemizin bugünkü şeklinin 4 ve beşinci 
bentlerine taallûk etmektedir. Tokad Ağır Ce
za Mahkemesi hâdiseyi tahkik etmiş neticede 
taammüt olduğunu kabul etmiş ve «neticede 
Ömer ölmemiş olsa bile başka bir insan, Cemal 
ölmüştür, cezası idamdır» demiştir. Diğer ta
raftan iş Temyize geliyor, bu husustaki temyiz 
içtihadını mevzuubahis etmekte beis yoktur. 
bizlerin bir kanunun nasıl yürüdüğünü bilme
miz ve öğrenmemiz lâzımdır. Sonra bu hâdise 
25 sene evvel cereyan etmiş ve bu kararı veren
ler ölmüş olduğundan tenkidinde de bir beis 
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yoktur. Şimdi Temyiz Mahkemesi Avrupa mü- I 
elliflerinden yalnız birinin fikrine ittiba ede
rek «katli taammüt edilen şahıs ölmemiştir, 
bir başkası ölmüştür. Binaenaleyh taammüt 
yoktur. Çünkü esbabı müşeddide sâri değildir» 
demişlerdir. Evet Ceza Kanununun 52 nci mad
desinde bir hüküm mevcuttur, fakat bu, arzet-
tiğim gibi, bu hedefi cürme ait bir esbabı mü-
şeddidedir. Meselâ bir insan attığı bir kurşunla 
başkasını öldürmek isterken kendi babasını öl
dürmüştür. Burada hedefi cürme taallûk eden 
esbabı müşeddide faile tatbik edilemez, yani 
buna baba katili olarak ceza verilemez. Burada 
ise faili cürme yani kaatilin, aradan nedamet 
edecek kadar bir zaman geçtiği halde insan öl
dürmesi halinde taammüdünün esbabı mübeddi-
desi vardır. Binaenaleyh 52 nci madde bu hâ
disede kabili tatbik değildir. 

Arkadaşlar, Adliye Vekâletinin Ceza Kanu
nu ile beraber tercüme ettiği (Magno) Caza Ka
nun şerhinin dördüncü cildinde şöyle söyler : 

«Birisi taamüd neticesinde bir kimseyi öl
düreceği yerde başkasını öldürürse, yanlış bir 
darbe, hedefin şaşırılması taammütten mütevel
lit teşdit sebebini izale eder mi, etmez mi?» 
îtalya Temyiz Mahkemesi bunu mütaammit ad
dediyor. i talya'da Torino. Floransa Napoli Tem
yiz mahkemeleri taammüdün bu halde dahi ba
ki kaldığına ittifakla karar vermektedirler. 
Ceza Kanunumuzu kendilerinden aldığımız ital
yanların Torino, Floransa ve Napoli gibi üç 
temyiz mahkemesi ittifakla katli taammüt edi
len şahsın yerine başkasının Ölmesi halinde ta
ammüdün mevcudiyetini kabul ettikleri halde 
bizim temyiz mahkememiz taammüdü belki de 
bir rey ekseriyetiyle reddediyor. Binaenaleyh 
biz memleketimizin hakiki ihtiyacına göre hü
küm sevketmek mecburiyetindeyiz. Hukuk 
âlimlerinin mütalâası ve bilhassa italyan üç 
temyiz mahkemesinin ittifakı, katli taammüt 
edilen şahsın yerine başkasının ölmesinde taam
müdün baki kaldığı merkezindedir. Binaenaleyh 
buna muhalif olarak şu veya bu şekilde anla
manın ve türlü içtihatlara gitmenin önüne set 
çekmek içİQ 4 nçü, fıkranın başına şu cümlenin 
ilâvesini teklif ve kabulünü rica ediyorum. 
Teklifim şudur : 

«Katli taammüt edilen kimse yerine başkası 
Ölmüş olsa dahi taammüt icra edilmişse» Efen
dim Ömer'i öldürecekti, onun yerine Cemal'i 
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öldürmüştür. Ömer insan da Cemal insan değil 
mi? O da bu memleketin evlâdı değil mi? Bir 
insanı öldürecekti, onun adı Ömer değil Cemal 
olmuştur, farkı yoktur. Kasıt vardır, insan öl
dürmeye taammüdü vardır. Arada fark yoktur, 
teklifimin kabulünü rica ederim. (4-lkışlar) 

ikincisi arkadaşlar; beşinci bentte (Birden 
ziyade adam öldürürse) deniyor, işte benim de
min bahis mevzuu ettiğim mesele de Tokad Ağır 
Ceza Mahkemesince bundan 25 sene evvel veri
len kararda birden ziyade adam katli vardır 
dendiği halde temyizi yoktur. Çünkü, diyor kaa-
til Kâzım bu Hanife'yi öldürmeye bidayeten 
kasdetmemiştir, bu katli bir sebebi hadis se
bebiyle ika, etmiştir» Yani kadının feryadı üze
rine katletmiş, bidayeten Ömer'i öldürmek iste
miş, o kaçmış, kaçınca kadının feryadı üzerine, 
kaatil kızmış, kadını öldürmüş. Binaenaleyh 
kadının feryadını bir sebebi hadis olarak kabul 
ediyor, bidayeten kadını öldürmek kandı yok, 
birden ziyade adam öldürme vaziyeti de yok
tur diyor. Arkadaşlar bu da mantıksız ve mem
leketin nazarmdadır. Bendeniz, birden ziyade 
adam öldürme vaziyetini tetkik ettim, ne eski 
ceza kanunumuzu aldığımız Fransa'da ve ne de 
yeni ceza kanununu aldığımız italya'da böyle 
bir hüküm mevcut değildir. 1327 senesinde bü
yük hukukçu Hakkı Paşa Sadrıâzam iken ve 
Necmeddin Molla Adliye Nazırı iken, memle
kette katil suçlarının çoğalmasını nazara alan 
hükümet, Hakkı Paşa ve Necmeddin Molla 
imzaları ile Osmanlı Meclisine bir tasarı teklif 
edilmiştir. Bu takrirde katillerin çoğaldığın
dan dolayı kasten katil cezasının müebbet kü
rek olmasını istemişlerdir. 

ikincisi, birden ziyade adam katlini ise neticeye 
göre esbabı müşeddide olarak teklif etmişlerdi/. 

Meclis, birinci teklifi, kasten katil cezasının 
müebbet kürek olması hakkındaki Hükümet tekli
fini müşeddit sebep olarak kabul etmiş ve eski 
Ceza Kanununa bu hüküm konulmuştur, yeni ka
nunumuz alınırken oradan bu maddeye nakledil
miştir. Fakat maalesef, demin de arzettiğim 
gibi, hakikatta ortada iki ölü olduğu hakle, öldür
me kasdmcla ittihat yoktur diye bu bent tatbik 
edilmemiştir. 

Arkadaşlar; haJkifcatta kasıtta ittihat olmasa. 
dahi birbirini mütaakıp iki adam öldürmesi 
daha müşeddit bir sebeptir. 

Bir adam katilden mahkûm olmuştur, 7,5 sene 
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yatar, çünkü maalesef memleketimizde verilen 
ceza bundan ibarettir, şimdiye kadar 7,5 seneden 
fazla yatan kaatü görülmemiştir. Ondan sonra 
bu adam hapishanede veya başka bir yerde ikinci 
bir adamı ödlürür, bu adamın cezası idam olma
lıdır. 

Arkadaşlar memleket ihtiyacı bakımından şu
nu arz ve teklif ederim: Gerek zaman, gerek kasıt 
ve gerek mükerrirlik itibarîyle bir adam ikinci 
bir adamı da öldürürse artık o adamın vücudu 
âleme rahmet değildir, onu idam etmek lâzım
dır. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh, kasıtta ittihat dahi olmasa bir 
katil birden fazla kimseler aleyhine işlenirse 
veya evvelden katilden- mahkûm bulunmuş olursa 
idam edilir. 

Arkadaşlar, bu maddenin en son bendi olan 
10 ncu bent yeni bir hüküm getirmektedir, 
nazarı dikkati âlilerini celbederim. Bu, dünyanın, 
hiçbir yerinde kabul edilmemiş bîr hükümdür. 
Biz kan gütme sebebiyle katilleri önlemek için 
buraya (taammüden katil icra olunursa) hükmü
nü koymuşuz. Esas itibariyle ben cezada şiddetçi 
olduğum ve bu maddenin esasında mutabık oldu
ğum halde bu yazılış şeklinin yanlış netice vere
ceğine eminim. Sebebi; 10 ncu bent kan gütme 
kasdiyle işlenirse diyor. Bu kan gütme, eski tâ
birle ahzi sâr, yeni tâbiri öç almadır. Meselâ bir 
adamın oğlu birisi tarafından öldürülmüşse o sı
rada babası vaka üzerine varmış ve tehavvürle 
kaatili öldürmüş olabilir. Bu 10 ncu fıkra bu 
haklı teessür ve tehevvürü nazarı itibara al
mıyor. Kan gütme kasdiyle öldürmüşse diyor. 
Babanın bir oğlunun kaatilini öldürmesi de 
ahzi sâr niyetiyle, öçalma niyetiyle işlenen bir 
hâdisedir. Hattâ kanunlarımız bütün dünya ka
nunları gibi bunu mazur görmüş, bu gibi bir 
katlin bir ağır ve şiddetili tahrik sebebiyle ve 
şiddetli bir elem altında yapılmış bir hâdise ol
ması itibariyle kanunun esbabı muhaffife ola
rak nazarı itibara aldığı bu hâdiseye göz yuma
rak oğlunun kaatilini öldüreni, idam ile mah
kûm etmek doğru değildir. 

Onun için bendenizce asıl fıkranın gayesi 
- bilhassa karadenizli arkadaşlarımın dikkatle 
dinlemelerini rica ederim - kaatilin akrabası 
aleyhine yapılan fiillerdir. Meselâ kardeşini öl
düren bir kaatilin başka akrabasını öldürmek 
insaniyete münafi olduğundan cezasının idam 
olması doğru olabilirse de komisyon hazırladığı 
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fıkra oğlunun kaatilini öldüren babanın da 
idamı neticesini verdiğinden komisyonun teklif 
ettiği fıkranın tadilini teklif ediyorum. Bu 
nun gerek maksada ve gerekse memleketin ihti
yacına daha uygun olduğunu zannediyorum. 

Teklifimin mahiyeti şudur : Kaatilin akra
bası aleyhine kan gütme saikı ile suç işlenirse bu 
mucibi idam olimalı, kaatilin kendisi aleyhine işle
nirse bu, idamı icabettirmemelidir. 

Bu teklifimin de kabulünü rica ediyorum. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Efen

dim., benden evvelki arkadaşım dördüncü ve 
beşinci bentleri izah etti, tekrar etmiyeceğim, 
aynen iştirak ediyorum. 

Kan gütme meselesinde yalnız bir noktayı 
izah edeceğim : Bir katil hâdisesi olmuştu, kö
ye gittik. Orada ölen adamın anası, yanında 
da 12 yaşında torunu var, «takibat yaptık, ya
kaladık, içeri attık, cezasını görecek» dedim. 
Dedi ki ; «Bu sizin vereceğiniz ceza bizi tatmin 
etmiyecektir. Bu çocuk büyüyecek ve onu öl
dürecek..» İşte kan gütme bu. Bunun taammüt-
ten farkı nedir? 

'Şu olabilir : Kimseyi öldürme niyeti yok
tur, böyle bir şey de tasavvur etmemiştir, bir 
gün kendi babasını öldüren adamı görüyor, çe
kip tehevvürle öldürüyor. Fakat bunu da akıl 
zor kabul eder. Binaenaleyh arkadaşımın! tek
lifi veçhile tavzih edilmesini rica ediyorum. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, benim bildiğim muayyen mesele
ler vardır. Ne hukukçuyum, ne de cezacıyım. 
Fakat tetkik ettiğim içtimai meselelerden bi
risi her ne zaman mevzuubahis olursa ona mü
dahale edeceğim. 

Geçenlerde bu kan gütme meselesi için bu
raya bir kanun geldi, 'ben bu kanunun antide
mokratik olduğunu burada arzettim. Kan güt
me diye birtakım tereddi etmiş müesseselerin, 
tereddi etmiş zihniyetlerin neticesinde bu Mec
listen böyle kanunlar çıkamaz diye, bunun red
dini istedim. Şimdi esas meseleyi ceza bakı
mından tetkik edersek, benim şahsi kanaati
me göre bu memlekette kan gütme diye bir 
müessese yoktur. Kan gütme nedir? 

Kan gütme dâvasının tarihini tetkik edecek 
olursak kan gütme feodal devirlerde bir otori
tenin mevcut olmamasından dolayı evvelâ aile
ler arasında, sonra kabileler arasında öç almak 
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ve kolektif bir ceza vermek usulüdür. Yani, I 
ibir kabile efradından biri diğer kabileye I 
mensup ıbiri tarafından öldürülürse o ka
bile efradından biri diğer kabileden birini 
öldürür. Sonra devletler teşekkül edip, feodal 
devir geçince, umumi otorite meydana peklik
ten sonra kan gütme dediğimiz anane başka bir 
kalıba giriyor. Meselâ bugün Türkiye'de, Şaırk'-
ta kan gütmeden dolayı vukubulan katil hâdi
seleri tanıamiyle mevcut olan, yaşıyan hakikat- I 
lardan ve hâdiselerden mütevellittir. Yoksa 
ananevi değildir. Birisi diğerinin tarlasına mü
dahale ediyor. Bu müdahaleden veya döğmeden 
sonra sen bizden birisini dövmüştün binaen
aleyh biz de seni öldüreceğiz diyor. Asıl sebep 
yaşıyan sebeptir, geçmiş sebep değildir. Kan 
gütmeden dolayı katil yapmak demek ferdî ceza 
vermek demektir. Tin cezalar niçin verilmiştir?. 
Otoritelerin teessüs etmemesinden dolayı birisi 
diğerini öldürüyor, kaatil geziyor. Kaatil gez
dikçe maktul olan tarafın içi sızlıyor, o kaatil i 
öldürmek istiyor. Ya kaatili hapse tıkarsan/, 
veyahut da, onun yakınlarından birini öldürü
rüz diyorlar. Bu kan gütıme hâdisesi (İarpta 
yok da neden Şarkta vardır?. Çünkü Şarkla oto
rite teessüs etmemiştir, kaatil serbest geziyor. 
Bizim memleketimizde iki seneden beri bir ka
tili takip edip hapse tıkamamışlar. Bunu içeri 
tıkın veyahut da biz de onlardan birisini öldü
receğiz diyorlar. Hakikat bu. Böyle otorite nok
sanlığından mütevellit kan gütme suçlamada 
idam gibi şiddetli bir ceza koymak kârı .akıl 
değildir. Bu, hukuk esaslarına ve realitelere de 
uygun değildir-. Siz otorite tesis edemediğiniz
den dolayı vukubulan katiller için idam ve sa
ir şekillerde cezaları şiddetlendirmek suretiyle 
bunların önüne geçemezsiniz. 

Saniyen, şunu arzedeyim ki, bu idam denilen 
cezalar ne kadar çok olursa tesirleri de o kadar 
azalır. İdam, senede, on senede, 40 senede bir 
tatbik edilmeli ki, tesiri anlaşılsın. Hepimiz bi
liriz ki, seferberlikte kaçan askerleri idam eder
lerdi. Buna o kadar alışıldı ki, darağaemı bek-
liyenler, gözü önünde birçok idamlar yapıldığı 
halde, ertesi gün kaçmıştır. Çünkü bu cezan m 
tesiri zail olmuştur. Darağacı başında nöbet bek
liyor. Ertesi günü kendisi kaçıyor. Biz burada 
idamları çoğaltmakla, cezaları şiddetlendirmekle 
idamın mahiyetini, değerini, tesirini azaltıyoruz. 
Ben bir takrir veriyorum, ötekilere karışmam. | 
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Ötekilerin günahı cezacıların boynuna olsun. 
Ben, kan gütmeden dolayı onuncu fıkranın kal
dırılmasını istiyorum. (Ret, ret, sesleri) 

Reddedebilirsiniz. Onun günahı bana ait de
ğildir. 

REÎS — İzzet Akçal. 

IZZNT AKÇAL (Rize) — Efendim; 450 nci 
maddede huzurunuza getirdiğim değişiklik, yal
nız kan gütme suretiyle adam öldürürse verile
cek cezanın idam olarak tesbitinden ibarettir. 
Bu hükmü, niçin 450 nci maddenin bünyesinde 
mütalâa ettim ve Yüksek Huzurunuza getirdim? 
iki seneden beri Büyük Millet Meclisinde yapı
lan münakaşalar tahattur buyurulursa sebebi 
açıkça meydana çıkar. Kan gütme suretiyle vâ
ki adam öldürme suçlarına ait mevcut olan ka
nunu, bâzı sebepler dolayısiyle, antidemokratik 
bulduğumdan dolay bu kanunun kaldırılmasını 
Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunmakta idim. 
Fakat, kan gütme suretiyle vâki adam öldürme 
suçlarının pek fazla olduğu ve esaslı bir tedbir 
alınmadan bu kanunu kalduiığımız takdirde 
daha vahim neticeler husule geleceği iddia dil
di ve teklifimiz rededildi. Bunun üzerine Clol-
oğlu arkadaşımız bu kanunda gördüğü aksak 
tarafları giderebilmek için bir teklif yapmıştı. 
Bu .kanun teklifi halen Adalet Komisyonunda 
tetkik edilmektedir. Büyük Millet Meclisi ekse
riyeti, tedbiri, kan gütme suretiyle adam öl
dürme suçlarına ait cezaları hafif gördü ve bu 
itibarla teklifi reddettiği cihetle tadili hazırla
nırken bu maddeye yalnız Türk Ceza Kanununa 
10 acu bendi ilâve ettik, diğer bentlere asla do
kunmadık, cezaya da dokunmadık, maddedeki 
ceza, idamdır. Yani, kan gütme suretiyle adam 
öldürmenin cezas1 idam olarak tesbit edilmiştir. 

Ahmet Başşıbüyük arkadaşımız sormaktadır. 
Kan gütme suretiyle bir şahıs kasten öldürülür
se ceza ne olacaktır?... İdam edilecektir... Ben de 
bunu, mutlak olarak koyduk. Elbette ki komis
yon da böylece kabul etmiştir. Ama komisyon 
sözcüsünün bilhassa burada ifade etmesini, 
burada maksadı tavzih edip tesbit ettirmesini 
rica ediyorum. Tatbik bakımından bunu faydalı 
görüyorum. 

Bu bendi, idam cezasını tesbit eden maddeye 
koyduk, koyduk ama, mutlaka öldüren şahıs 
idam edilecek midir? Hayır arkadaşlar. Ceza 
Kanununun umumi hükümlerine atfı nazar edil-
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meşini bilhassa rica ederim. Eğer bir tahrik 
varsa 51 nci madde, eğer tahfifi takdir sebe
biyle kabulü icabeden bir hal varsa, 59 ncu 
madde mucibince elbette ceza tahfif edilecek 
tir. Yani adam, öldürül miyecek, ona idamdan 
muhavvel olarak müebbet ağır hapis veya da
ha hafif ceza verilecek. Fakat ceza bugünkü 
nispetinden, miktarından ağır olacaktır. Bina
enaleyh, Ahmet Kemal Varınca arkadaşımızın 
endişe etmemesi lâzımdır. Mutlaka idam edile
ceğini ihtiva eder şekilde sert bir hüküm ge
tirmedik. Bu hükmü, ahkâmı umıımiyedeki 
maddelerle birlikte mütalâa etmek lâzımdır. 
Kan gütme, suçun unsuru aslisidir. 

Hidayet Bey arkadaşımızın», Ceza Kanunu
nun 450 nci maddesi hakkındaki muta laların a 
cevap vermek isterim. Birisi, taamüden bir şah
sı öldürmek istediği ve o şahsın- yerine başka
sını öldürdüğü takdirde yine o şahıs idam edil
sin, diyorlar. Bu düşüncenin ve bu teklifin yeri 
Ceza (Kanununun 452 nci maddesidir. Kendi
leri tanınmış bir hukukçu, hukuk kültürü kuv
vetli bir arkadaşımızdır, 52 nci maddenin ta
dilini teklif ederlerse bu madde üzerinde mü
nakaşa edilir, fakat bu mevzuun münakaşa 
yeri, 450 nci maddenin 4 ncü bendi değildir. 

Yine, bizim ilâvesini teklif ettiğimiz 10 ncu 
bent hakkındaki mütalâlarına şahsan iştirak 
etmemekteyim. Kan gütme sebebiyle kaatil 
hakkında işlenen öldürme suçlarını 450 nci 
maddenin 10 nıcu bendinden hariç bulundurmak 
istememektedirler. 

Biz, demin de arzettiğim. gibi, Ceza Kanu-
nıunun 51 ve 52 nci maddeleri karşısında şah
sın idam edilmesi hususunda katî bir teklifle 
gelmiş bulunmamaktayız. Bundan başka, inti
kam nazariyesine, Devlet otoritesine itimat ve 
içtimai fayda mülâhazaları ile iltifat edeme
mekteyiz. Arkadaşımız endişe etmesinler. Eğer 
kendi verdikleri misalde olduğu gibi, oğlunun 
cenazesinin üzerine eğilmiş olan, oğlunun ölü
münü görmüş olan bir baba, faili derhal ora
da öldürecek olursa, idam cezası ile mahkûm 
olmaz, onun hakkında 50 ncu madde tatbik 
edilir 

'Maruzatım bundan ibarettir. 
'KEÎS — Cevat Ülkü. 
OEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlarım; İzzet Akçal arkadaşımızın bir beya
nı üzerine söz almak mecburiyetinde kaldım. 
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I Esasen bu hususa komisyonda da muhalefet 

göstererek söz hakkımı mahfuz tutunuştum. 
}' Arkadaşlar, yeni bir tesis 'mahiyetinde 450 

- nci maddeye onuncu bent olarak, kan gütme 
saiki ile adam öldürme ilâve edilmiş bulunuyor. 

Kan gütme saikı ile adam öldürenlere ait 
I bulunan kanunun kaldırılması veya tadili hak

kındaki uzun münakaşa ve mücadelelerin ve 
Mjeeli's temayülâtının ne 'bulunduğunu Yüksek 
Huzurunuzda yeniden tekrara lüzum görmüyo
rum. AncaJk Türk Ceza Kanununa kan gütme 
saikiyle adam öldürme hususundaki bir bendin 
ilâvesi, İzzet Akçal arkadaşımızın dediği gi
bi, doğrudan doğruya kan gütme sebebiyle 
adam öldürmelere ait olan hususi kanunun kal
dırılmasına matuftur. Ancak dediler (ki, biz 
her ne kadar kan gütme saikiyle adam öldür
melere idam cezası tanıdık ise de hâkim buna 

I muhakkak surette idam cezası verecek değildir. 
I Ne zaman bir tahrik görürse, 51 nci maddeyi 

ne zaiman haffiftetioi takdirî bir sebep görünse, 
59 ncu maddeyi taJtjbi'k edecektir. Tasavvur 
edin ki, kan gütmeyi ilgilendirir böyle bir suç 
ikaı halinde cezayı hafifletecek kanuni veya 
takdirî tahfif sebepleri mevcut olmasın. 

Kan gütmede muhakkak olan şudur: Akra
basının daha evvel öldürülmüş bulunmasını dü
şünerek kendiliğinden evvelki kaatilin akra
basından biricini öldürmeye kıyam etmiş bulu-

j nuluyor. Şu halde vaziyet mahkemede ne ola
cak? «Niçin hu suçu işledin?» dendiği zaman: 
«Benim halamın oğlunu veyahut kardeşimi ve
ya dayımın oğlunu öldürmüş olmasından dtola-
yı ben de onu öldürdüm.» diyecek. Bunun üze
rini hâkim kanuni tahfif sebebi olmaksızın da
hi bunu, 59 ncu madde mucibince esbabı mu-
haffife kabuliyle idam cezasını hapse çevire
cektir. 

Bilhassa kan gütme suçlarında, bu suçu 
arada küçük çocuklar işledikleri zaman, kan 
'gütmeden dolayı hiçbir idam cezası verileni i-
yeeektdr. ,Şu halde asıl maksat ve gaye ne olu
yor? Hidayet Aydmer'in dedikleri gibi, oğlu
nun öldürülmesini gören bir balbanm o andaki 
tehevvürü ile o fiilin failini öldürmüş olması, 
bizim düşündüğümüz mânada kan gütme sa
iikiyle adam öldürme hâdisesi değildir. Kan 
gütime, hususi kanun çıkarmakla kökünden ka
zınması, temizlenımesi temin edilebilecektir dü-

I şfüncesiyle buraya konulmuş olmasıdır. Şu hal-
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de ben bu mânada kan gütmede bilhassa her I 
hangi bir tahrik, her hangi bdr esbalbı muhaf-
fife takdirinin kabul edilmemesi taraftarıyım. 
Zira kabul edildiği takdirde 450 nei maddenin 
9 ncu bendindeki fiilleri işliyenlere idam ceza
sı verildiği halde, 10 ncu bentteki fiilleri işM-
y enler e idaım cezası Verilmesi hiçbir zaman ka
bil lO'lmıyacabtır. Çünkü her fiilde bir esiba- j 
bı takdiriye bulunacaktır. Esbabı müşedddde 
olan saikin, mücerret fail lehime esbalbı muhaf-
tfife kabul edilmemesi hakkında bir ön'ertge ve- j 
riyorum, kabulünü rica ederim. | 

RElS — Mahmut Goîoğlu. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bu mevzuda daha evvelce o kadar çok Ko
nuştum ki, bu sefer imkân nispetinde t ısa ma
ruzatta bulunacağım. 

Ahmet Kemal Varınca uzun boylu izahatı 
ile kan gütmeyi alelade bir suç mahiyetine sok
tu. Realite, hiçbir zaman onun tarafında değil
dir. Bu, gayet sakim bir âdettir, kötü bir an
anedir. itiraf etmemiz lâzımgelir ki derde deva 
bulabilmemiz için hakikatları olduğu gibi ka
bul etmeliyiz. Bu bakımdan kan gütme saiki ile 
adam öldürme suçları için bu maddede yapılmış 
olan ilâve tamamen yerindedir. Ancak, burada 
benden evvel konuşan arkadaşımızın izah et- 1 
miş olduğu üzere karışık bir vaziyet vardır. 
îzzet Akçal arkadaşım teklif sahibi olarak bu 
fıkrayı tatbik ederken hâkim elbette ki umumi j 
ahkâm dairesinde, tahrik mevzuu üzerinde du- I 
racaktır, dedi. 

Arkadaşlarım, hâkim tahrik meselesi üzerin
de durduğu andan itibaren yapılmış olan bu 
ilâve asla tatbikatta yer bulmıyaeaktır. Çünkü 
tahriksiz zaten kan gütme olmaz. Kan gütme 
demek evvelâ birisi bir vatandaşın akrabasın
dan birini öldürmüş demektir. Hiçbir başka se
bep olmasa bile kan gütmenin sübutu bir tah
riktir. Ve bunu tahrik diye kabul edecek olur
sak bu takdirde idam cezası verilemez. Ama 
takdirî tahfif sebeplerinde tam mânasiyle bu 
fikirde değilim. Yani hakikaten bâzı ahvalde 
hâkimin takdirî tahfif sebepleri bulabileceği 
kanaatindeyim. Arkadaşımın verdiği misalde j 
olduğu gibi çocuğunun vurulduğu anda silâhı
nı çekip kaatili öldürmek takdirî bir tahfif se
bebi olarak kabul edilebilir. ı 

Binaenaleyh bu fıkrayı mefluç kılacak olan | 
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tahrik sebebini ortadan kaldırmak icabeder. 
Tahriki kabul edecek olursak bu tadilden de 
vazgeçmek icabeder. Yani ikisinden birini ka
bul etmek lâzımdır, ikisini bir arada kabul et
mek bir netice vermiyecektir. 

Bir de yaş küçüklüğü sebebiyle tenzilât ya
pılan haller vardır. Tabiatiyle bu olacaktır ve 
bunun cezası da elbette ki, yaşı tam olanmki 
gibi olmıyacaktır, aksi halde esasatı hukukiye-
ye aykırı düşer. Bunun için ayrıca yeni bir ilâ
ve sevketmeye de imkânı hukuki yoktur. Yal
nız bütün bunlar bize anlatır ki, idam cezası 
versek dahi yine de kan gütme sebebiyle işle
nen cinayetler için bir başka tedbire ihtiyaç 
vardır. 

RElS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, izzet Akçal arkadaşımız benim 
teklifimi yanlış sevkettiğimi iddia buyurdular. 
Bunun yeri 52 nci maddedir, dediler. Halbuki 
söyledikleri 52 nci madde hâdise ile alâkalı de
ğildir. Müsaade ederseniz okuyayım : 

Bir kimse hata veya sair bir arıza yüzün
den . . . kasdettiği şahıstan başka bir şahsa za
rar işlemiş olursa cürümden zarar gören kimse
nin (Buraya dikkat buyurmanızı rica ederim.) 
cürümden zarar gören kimsenin sıfatından ne
şet eden esbabı müşeddide sâri değildir. 

Misalini arzettim, hâdisede Ömer'i öldürmek 
için attığı kurşunla Cemal'i öldürmüştür. He
defi Ömer'i öldürmekti, Cemal öldü. Buna 
rağmen katilde kasıt vardır, taammüt vardır, 
teamül maktule bakarak bir teşdit sebebi değil 
cürmün faili olan kaatilinin, adam öldürmek kas-' 
dmda sebat ve ısrar ederek pusu kurup ta
ammüt etmesinin husule getirdiği bir müşed-
dit sebeptir. 52 nei madde ise yalnız hedefi 
cürmün şahsından neşet eden müşeddit se
bebe münhasır olduğundan bunun yeri 52 
nei maddede değil tam 450 nci maddenin 
beş numaralı bendidir. Arzettiğim gibi 
taammütle öldüreceği şahsın yerine bir 
başkasını öldürmüş bile olsa fiilen taammüt 
ika edilmiş olduğundan cezası idamdır. Biz ta
şı gediğine koyduğumuza kaniiz. Bir usulsüz
lük yoktur. Olsa bile hakkı şekle feda etmek 
doğru değildir. 

Buyurdular ki; oğlunun ölüsü üzerine kapa
nan bir baba, kaatili öldürürse o zaman ne ola
caktır? Hâkim cezasını müebbet hapse tahvil 
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eder. Cezası idamdır. Ancak oğlunun kaatilini 
öldürdüğü için ömrünün sonuna kadar hapse 
mahkûm ediyor. Nefsi kaatili öldürmemiş olsay
dı ne ceza görecekti? 24 sene. O kaatili öldü
ren baba idam cezasına mahkûm olacaktır, 
böyle şey olmaz. Kendileri ve hâkim lütfettik
leri takdirde bunun cezası müebbed hapse, ya
ni'ölünceye kadar hapse mahkûm olacaktır, bu 
doğru değildir. 

Meseleleri tefrik etmek lâzımdır arkadaşlar. 
B İ F adam sen benim ' halamın oğlunu öldürdün 
diye onnun akrabasından birini öldürmüşse 
bu, cezayı hafifletici bir sebep olur. Bunun ce
zasını, cezaların müntehası olan idama kadar 
götürmek doğru değildir. Kaatilin akrabasın
dan birini öldüren için idama kadar gitmek doğ
ru olur. Fakat nefsi kaatil aleyhine yapılan 
katilden dolayı idam cezası tatbik edilmemeli
dir. Kardeşini, oğlunu Öldürmüş olan bir adam 
maktulün oğlu ve babası tarafından öldürü-
lürse şiddetli bir teessür ve haklı bir tehevvür
le bu fiili yapan babayı nasıl idam ederiz? 

Esasta kendileriyle beraberim. Kemal Varın
ca gibi bu fıkranın tamamen kaldırılmasını 
teklif etmiyorum. Ben diyorum ki, nefsi kaatil 
aleyhine yapılan katlin cezası idam olmamalı
dır. Bu mevzuda meseleleri tefrik etmek lâzım
dır. Böyle mutlak hüküm sevketmek faide ye
rine zarar verir arkadaşlar. 

RE t S — Celâl Yardımcı, kendi adına, 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, Cevat Ülkü ve Mahmut Goloğlu 
arkadaşımızın mütalâaları sebebiyle huzurunu
za çıkmak zaruretinde kaldım. 

Cezalar ve suçlar, şahsın olduğu kadar ce
miyetin de malıdır. Bilhassa suç mevzuunda in
san yapısını nazara almıyan hiçbir vâzıı kanun 
yoktur. Buyurdular ki, takdirî ve kanuni tah
fif nebeplerini kaldıralım. Yer yüzünde böyle 
bir vaz'ı hukuki'tesis edilemez. Türk vâzıı ka
nunu, jüri tesis etmeyip, Türk hâkimini hem hâ
kim ve hem de jüri olarak kabul ettiği zaman, 
içtimai bünyeleri nazara alarak, kanuni ve tak
dirî tahfif sebeplerini vaz'etmiş bulunmakta 
idi. Tasavvur edin ki, bir suç vukua gelir, o su
çun sebepleri takdir edilmez,, sanığın hangi za
ruretlerle suçu ika ettiğine bakılmaz, o tak
dirde Ceza Kanununa ve mahkemelere lüzum 
yoktur. Muayyen birkaç madde ve bir ceza infaz 
müessesesi tesis etmekle mesele biter gider. îç-
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timai zaruretleri tetkik etmiyen bir camia, hiç
bir zanıan mahkeme tesisine lüzum görmez. Kal
dı ki, bu takriri kabul etmek, Heyeti Celilenin 
bundan evvelki tadillerle! kabul ettiği ve karara 
bağladığı hususları nehyetmek gibi bir şey olur. 
Huzurunuzda tetkik edilmekte bulunan tadil
ler arasında 51 ve 59 ncu maddeler de vardır, 
bunlar Heyeti 'Celilenizin tetkik ve takdiriyle 
karara bağlanmıştır. Kan gütme maddesinde 
takdirî ve tahfifi neseplerle kabul edilmesin 
diye bir duruma girmeden çok daha evvel arzet-
tiğinı vaz'ı hukuki teessüs etmiştir. Bütün dün
ya kanunlarının dünya kuruldu kurulalı, mo
dern ve muasır hukuk; nazariyeler cezada ka
nuni ve takdirî azaltma sistemini kabul etmiş
tir, Heyeti Celileniz de bunu bir kerre daha 
teyit eylemiştir. 

Şunu kısaca arzetmek isterim, takdirî veya ka
nuni azaltma veya çoğaltma vardır, nazarı dik
katinize arzederim, yalnız azaltma değil, ço
ğaltma da vardır, hâkim, şiddet sebebini na
zara alır, maddedeki cezanın üst haddini tâyin 
eder, tahfif sebebini nazara alır, asgari cezayı 
verir. 

Şmdi deniyor ki, kanunun maddesin
deki idam cezalarının,, bilâkaydüşart bir 
azaltma sebebi, tahfif sebebi mevcut olacak de
ğildir. O halde idam hükmünü vaz'etmekteki 
hikmet, idam hükmünü vaz'etmekle, yine dönüp 
dolaşıp cezanın umumi prensiplerine rücu eder. 

Kanun diyor ki, idamı müstelzim suçu işliyen 
kimse, hakkında fiilde eğer şiddetli tahrik varsa, 
30 sene hükmolunur. Biz, daha evvelki bir mad
de ite kaltil feasdiyle işlenen ef aide asgari 24 
sene kabul ettik. 

MEHMET DAlM SÜALP (SAird) —28 sene. 
- CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Özür di
lerim, müddet aklımda kalmadı. 

Neltice itibariyle tahfif sebebi mevcut ola
caktır, mutlak olarak bir kaatilin idamına hük-
molunamıyacaktır. Binaenaleyh böyle bir noktai 
nazarı kabule imkân yoktur. Bunu kabul etti
ğimiz takdirde 450 nci maddenin kül olarak ka
nundan kaldırılması icabeder. 

Büyük Millet Meclisi âzasından birini öldür
me suçu, idamı müstelzimdir. Suç ikama muh
terem azanın faili tahrik eder mahiyette bir ku
suru mevcut ise elbette ki hâkiım bunu nazarı 
dikkate alacaktır. Bunlar mutlak olarak ceza-
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ınn asja tebeddül ve tegayyür kabul etmiven ! 
ana hükümleridir. Bu hükmün dışına çıkmak, 
en küçük tâbiri ile, bizim hukuk müessesemizi 
gölgeler arkadaşlar-. Bu itibarla bundan hazer 
olunmasını istirham ederim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh- I 

terem arkadaşlar, ben de Celâl Yardımcı arka
daşımızın gayet güzel izah ettikleri noktaya te- ; 
mas ederek Cevat Ülkü arkaadşımıza arzı cevap j 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; Ceza Kanunu umumi hüküm- I 
leri ve nazariyeleri itibariyle hâkime cezanın ar*a.l- | 
tılması veya çoğaltılması hususunda gayet geniş I 
bir takdir hakkı tanınmıştır. 

Şimdi böyle bir hüküm kabul etmek suretiyle 
hâkimin takdir hakkını tahdit etmek, esbabı tal-
fifiye bulunan hâdiselerde hâkimin cezayı azalt
ma hakkındaki takdirini kullanamaması, umumi 
prensiplere aykrı olur ve öyle hâdiseler gelir ki. ı 
hâkim behemehal cezayı azaltmak için vicdanen 
kendisini borçlu addeder. Bu suretle hâkimi bağ
larsak vicdanen müteessir olabileceği gibi umun i 
hükümleri de baltalamış oluruz. Katiyen böyle 
bir hükmün Ceza Kanununa girmemesi icabeder 
Yüksek takdirinize arzederim. 

REÎS — Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Arkadaşlar, Ce

lâl Yardımcı arkadaşımızın ileri sürdüğü umu
mi hukuk prensipleri hiçbir zaman hiçbir hu
kukçunun cerh ve inkâr edemiyeceği hakikat-
1 ardır. Ancak bizim mevzuubahis ettiğimiz kan 
gütme saikiyle adam öldürmelerin takririmde 
de ileri sürdüğüm gibi mücerret kan gütme sa-
ikinin tazammun ettirdiği tahrikin fail lehine 
bir takdirî ve kanuni hafifletici bir sebep ola-
bilip olamıyacağı meselesidir. Yoksa işlenilen I 
her suçta e andaki failin haleti ruhiyesi, içinde 
bulunduğu şartlar, o fiili işlemesindeki tahrik- | 
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ler, bunların hepsi hâkim tarafından yegân 
yegân tetkik edilir. Âdilâne bir hüküm vere
bilmesi için, bütün bu sebepler araştırılır. Fa
kat öyle bir şey tasavvur ediyoruz k i ; bu kan 
gütme işinden dolayı doğrudan doğruya muay
yen bir aileden her hangi bir şahsın vücudunun 
ortadan kaldırılması istihdaf ediliyor. 

Vücudunun ortadan kaldırılması istihdaf 
edilen bir kimsenin o fail üzerinde hiçbir veç
hile bir tahriki veya onun bu fiili işlemesini 
kışkırtacak her hangi bir âmâli mevcut da de
ğildir. Tamamiyle bigünahtır, birkaç sene ev
vel sırf o aileden birisinin kendi yakınını öl
dürmüş olması illiyet rabıtası olarak dahi, ma
lûmu âliniz illiyet rabıtası hukukta çok mü
him bir esasdır. Bu illiyet rabıtası bakımından 
da, hiçbir alâkası olmadığı halde bigünah bir 
şahsa bir fiil ika ediliyor. Netice itibariyle bu 
fiilde taammüt de vardır. Tamamiyle kan güt
me saiki mevcuttur. Binaenaleyh bu katil hâ
kim huzurunda, bilmem beş sene evvel benim 
öldürmüş olduğum adamın yakını dayımın ve
ya akrabamdan bilmem kimi öldürmüştür şek
linde ifadede bulunarak kendi cezasını azalta
cak bir takdirî esbabı muraffifeyi ortaya atı
yor, hâkim de bunu kabul ediyor. Benim has
sasiyetle üzerinde durduğum nokta budur. Mü
cerret kan gütme saikinin faili lehine esbabı 
muhaffifei takdiriye olarak kanunen kabul edil
miş olmasıdır. Bundan başka bâzı esbap varsa 
gerek şahsa gerek fiile merbut olsun bu ahar 
sebepten dolayı gayet tabiî ki cezası tenezzül 
edecektir. Yine bu esbap dışında esbabı mu
haffifei takldiriye de varsa yine nazara alına
caktır. Noktai nazarım budur. 

REİS —• Efendim heyeti âliyenin yorulduğu
nu müşahede ediyorum. Oturuma 10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 



Î K Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 17,15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

ı mm^ ı 

REt® — Oturumu açıyorum efendim. 
Mehmet Daim Süaip. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, gerek teklif sahiplerinin, ge
rek komisyonun ve gerekse maddenin tavzihi
ne ve değiştirilmesine dair takrir veren arka
daşların maksat ve gayesi birdir. Ama izahta 
anlaşamıyorlar. Müsaade ederseniz durumu 
mümkün mertebe açmak suretiyle kısaca izah 
edeyim. 

Cevat Ülkü arkadaşımız takrir veriyor, di
yor k i ; anlamak istediğim şudur nıücerr'et 
kan gütme saikı ile katil fiili ika edilirse bu 
sebep bir tahrik ve dolayısiyle bir tahfif sebe
bi olur mu? 'Kanuni ve takdirî esbabı muhaf-
fife mevzuubahis olabilir mi? (Komisyon ve tek
lif sahipleri ae&ba ne maksatla tekliflerimi ge
tirmişlerdir1? Ben teklifi yapan arkadaşlardan 
biri olmam hasebiyle kendilerine cevap veri
yorum, bu teklifi1 onun öğrenmek istediği ve 
kabulünü rica ettiği maksat gaye ile getirdik, 
mücerret kan gütme saikı ile yani öç alma sebe
biyle ikaatil bu fiili işlemişse bunu, bir tahrik 
sebebi ve esbabı muhaffife olarak kabul etmi
yoruz. Esasen, mahkemeler de kabul etmiyecek-
tir. Fakat buı sebebe ilâveten diğer tahrik se
bepleri .mevcut ise, başka kanuni ve takdirî 
tahfif sebepleri var ise elbette suçlu hakkında 
mahkemeler tahfifi icabettiren sebepleri nazara 
alacaklar ve kanuni tahfif sebeplerinden suç
luyu istifade ettireceklerdir. Demek oluyor ki, 
burada mevcut •olabilecek tahriklerden, kan güt
me saikını tahrik olarak kabul etmemekteyiz. 
Umumi tahrik hükümlerini ise, mahkemeler na
zarı itibara alacaklardır. iGerek 51, gerek 59 ve 
gerekse yaşa mütaallik tahfif sebepleri elbette 
ki bu gibi suçlular hakkında da tatbik edile
cekti*. 

Bunu tavzih etmek maksadiyle huzurunuza 
geldim. Zannedersem bu izahatımdan sonra Ce

vat Bey arkadaşımız da takdirini gşei alacak
lardır. 

OEIVAT ÜLKÜ (Aydım) — K a ^ p n » ne fi
kirdedir ? 

REİS — Kamisyoaı Sözcüsü Semi Ergin. 
ADALET KOMİSYONU ADINA SEMİ EK-

GİN (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Ahmet 
Başıbüyük arkadaşım maddenin 4 numaralı ben
dindeki taammüden katil ile, 10 numaralı ben
dindeki kan gütme saikiyle katil arasında taam 
müt bakımından bir fark mevcut olup olmadığı
nı ve komisyonun bunu nasıl kabul ettiğinin açık
lanmasını arzu etmektedirler. 

Taammüden katil hepimizce malûm olduğa 
veçhile, tasmim ve tasavvur neticesi failin bir 
kimseyi öldürmeye kasdederek bunun ihzaratmı 
yapmış olması ve kafasında bu fiili harekete ge
tirmek suretiyle hâdisenin zamanını ve mekânı
nı tâyin ederek bunun peşinden koşmak suretiy
le fiili icra mevkiine "koymuş bulunmasıdır. Ha
kikaten bu taammüden katille kan gütme sebebi 
ve saiki ile işlenen cürümlerde bazan taammüdün 
mümkün olduğunu kabul etmek kabil olacaktır. 
O şekilde kan gütme sebebi ile işlenen kan güt
me hâdiseleri vardır ki, ekseriya da taammüdü 
tesbit etmeye imkân yoktur. Fakat kan gütme se
bebi ile işlendiği açık ve tabiîdir, ftu;bak^n^4a^ 
10 ncu bent olarak kan gütaıe sebebi ve saüki İfeiş
lenen katil suçlarında idam cezası verilmesinden 
maksat, bunda ayrıca taammüt unsurunun- mev
cut olup olmadığının araştırılmasına lüzum ol
madığına kaniiz.. 

Hidayet Aydmer arkadaşımız takriri ile, kat
li taammüt edilen kimsenin yerine başkasını öl
dürmüş olsa bile kaatil idam olunur gibi bir mü
talâa beyan etmektedirler. Bu bakımdan madde
nin tadilini istemektedir. Bunun üzerinde fazla 
durmıyaeağım. Bu kanunun 52 nci maddesini 
ilgilendiren bir meseledir. 450 nci madde ile il
gi ve münasebeti bulunmamaktadır, 

\ 
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Yine sayın arkadaşımın kasıt ve zamanda it

tihat olsa dahi birden ziyade kimseler hakkında 
işlenirse, evvelce katilden mahkûm olmuş ise, tek
lifime gelince evvelce katilden mahkûm olmuş 
kimselerin bu cezalarını çekmiş olmalarından 
kanunumuzun teşdidi cezai muhtevi maddeleri 
bulunmaktadır. Henüz ceza infaz olunmadan 
ikinci suç işlenmişse buna ait de ayrıca hükümleri 
bulunmaktadır. Bu hükümlerin kanunumuzda 
mevcut bulunmasına rağmen bu şekilde istisnai 
bir hükmün ilâvesine kanaatimizce cevaz görmek
teyiz. En son olarak kan gütme sebebiyle işlenen 
suçlara ait kanun, biliyoruz ki, bir tedbir kanu
nundan ibaret bir kanundur. 450 nci maddenin 
sonuna ilâve edilen bent ise bir ceza maddesinden 
başka bir şey değildir. 

Gerek kan gütme sebebiyle kaatil aleyhine, 
gerekse akrabaları aleyhine işlenen suçların 10 
ncu maddeye ithali kan gütme sebebiyle işle
nen suçların önüne geçmek için cezai bir tedbir 
olarak kanunun bu tadilinin aynen kabulü ge
rekmektedir. 

Yine arkadaşımız, 11 nci fıkra için bir şahıs 
aleyhine de olsa evvelce katilden mahkûm bir 
şahıs tarafından işlenirse bunuun hakkında tat
bik edilecek cezadan bahis buyurdular, ki, bu da 
kanunun tekerrürüne ait kısmında yer almıştır. 

Cevat Ülkü arkadaşımızın hassasiyetle üze
rinde durduğu mevzua gelince, mer'i metinde 
kan gütme saikiyle suç işlemek mevcut değildi. 
Ancak taammüden katil hâdiselerine intibak 
ettiği takdirde 450 nci maddenin 4 ncü bendine 
yani taammüden işlenmiş olan suçlara göre ceza 
verlmekte ve tabiatiyle bunlar üzerinde de ka-

. nunun 51 ve 59 ncu maddesi üzerindeki kanuni 
tahfif ve takdir sebepleri tatbik edilmekte idi. 
Esasen kanunda 10 ncu bent olarak, kan gütme 
saikı ile böyle bir hüküm konulmuş olması bi
zatihi suçun ikamda bir saik olan hâdisenin, 
teşdidi bir saik olan hâdisenin aynı zamanda 
cezayı azaltıcı bir saik olan bu hükümlerin 
birleşmesine imkân ve ihtimal mevcut değildir. 

Komisyonumuz bu bakımdan 450 nci madde
nin 10 ncu bendinde kan gütme saikında yalnız 
kan gütme sebebiyle işlenen suçlarda takdirin 
bir arada birleşmesine imkân olmadığı mütalâ
asına vardık. Bu noktai nazarı bu metinle ka
bul etmiş bulunmaktayız, 
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Bunun haricinde kan gütme sebep ve saikı 

mevcut olmasına rağmen akla gelmiyecek bir
çok hâdiseler olabilir ki, kanunun umumi hüküm
lerin, kanuni ve takdiri tahfif sebeplerinin tat
bikim istisnai olarak kabul edebiliiriz. Bu ba
kımdan kanunun bu hükümlerinin de yerinde 
kaması mütalâasından, bu sebeple verilmiş olan 
takrirlerin reddiyle metnin aynen kabulünü is
tirham ediyorum efendim. 

Bu arada arzedeyim ki, verilmiş takriri mü
şahede ettim, Rifat Alâbay arkadaşımız tara
fından 7, 8 ve 9 ncu maddelerde cürüm tâbir
le rainin suç olarak değiştirilmesini arzu etmek
tedir. Yani suç olarak değiştirildiği anda 'ka
bahat suçlarında dahi bir kimse kaibalhalt suçu
nun delillerini yok edelbilmek ve kabahat su
çunu ortadan kaldırıp gizliyebilmek için bir 
kaitil suçunu işlerse 450 nci madde buna da tat
bik 'olunsun demekte ve hakikaten kanunun 
aslı da bu mealde bulunmuş olmakta olduğun
dan .komisyon adına bu fikre ve takrire iştirak 
ettiğimizi arzederüm efendim. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, sözcü arkadaşımız da teklifi
min 52 nci madde ile alâkadar olduğunu söy
lediler. Tekrar okumak mecburiyetinde kalıyo
rum. Bir faili cürüm var, bir de hedefi cürüm 
var. Bakınız 52 nci madde ne diyor: * 

«Madde 52. — Bir kimse bir halta veya sa-
lir bir arıza yüzünden cürnıü 'kasdettiği şahıs
ta ti başka bir şallısın zararına işlemiş olursa 
cürümden zarar gören 'kimsenin sıfatından 
neşet eden ve cezayı şiddetlendiren esbap faile 
tahmil olunmaz. Belki cürüm kasdıolunan şah
sa karşı işlenmiş gaibi telâkki 'olunarak fail, 
cünmün tazammun edebileceği esibaıbı muhatffi-
feden istifade eder.» 

Başkasına kurşun attı, fakat kendi babası 
öldü. 

Hedefi cürm olan şahsın sıfatından doğan 
esbabı müşahedeye sâri değildir.» diyor. Hal
buki taammüden Ömer'i öldürmeye kasdetmiş 
karşısına Celâl çıkmış onu öldürmüş. Pusu kur
mak taammüdün delil zahiridir. Hedefi cürüm 
maktuldür. Faili cürmün, yani-kaatilin adam 
öliürmek kasıt ve niyetinde devam ve ısrar et
mesi esbabı müşeddMedir. Yoksa taammüt 
maktulün sıfatından doğan bir şiddet se
bebi değildir. Bu teklifi yerindedir ve 
doğrudur. Şimdi demin arzettiğim gibi bir 
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usul taktiği olarak 52 nci maddenin ta
dil teklifleri meyanına dâhil olmadığı için tek
lifim bertaraf edilmek isteniyor. Bunun loğru 
olmadığını izah ettim, kaldıki doğru olsa bile 
hakkı, şekle feda etmemeliyiz. 

Bir de buyuruyorlar ki, birden ziyade adam 
katledilirse zaten teşdit hükmü vardır, binae
naleyh o hüküm kâfidir, dediler. Arkadaşlar, 
iki günden beri münakaşa ediyoruz, kasten adam 
öldürenin idama kadar götürülmesi için uğraşıl
dı ve denildi ki, bir adam bir kere birisini öl
dürdü, fakat adam nedamet etmiştir, onu ida
ma kadar götürmiyelim, onu insan olarak cemi
yete iade edelim, dediler. Parzediniz ki, adam 
Sinob'da yedi buçuk sene yatmış, oradan çıkı
yor, diyor ki, yedi buçuk sene yattım çıktım, 
senin için de ön beş sene yatayım. Bunun karşı
sında diyorlar ki, teşdit var. Efendim, ikinci, 
üçüncü defa katil ika edenler böyle ilânihaye 
hapishanede beslenecekler midir? Bir hapisin 
hapishanede beslenmesinin neye malolduğunu 
biliyoruz. Onun vücudu âleme rahmet değil
dir. Hiç olmazsa ikinci ve üçüncü defa adam öl
düreni idam etmeliyiz ki, cemiyet selâmet bul
sun. Bir de izah ettiler, buyurdular ki, öc al
mak kasdiyle, kan gütme kasdiyle yapılan katil
lerde tefrik yapılmamalıdır, bilhassa katli iş-
liyen, ahzi sâr kasdiyle adam öldürenler idam 
edilmelidir, buyurdular. 

Arkadaşlar; meseleyi tefrik etmek lâzımgelir. 
Teklif sahibi îzzat Akçal arkadaşımız, oğlunun 
katli üzerine gelen babanın, bundan müteessir 
olarak kaatili öldürmesini muhaffif sebep ola
rak kabul ettik, endişe etmesin, buyurdular. 
İdamı müebbet ağır hapse tahvil ettik, dediler. 
O halde komisyon ile teklif sahibinin fikirleri 
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I arasında bir tenakuz vardır. Oğlu öldürülen ve 

ölümü üzerine gelerek kaatili öldüren babanın 
I vaziyetini hafifletici sebep olarak kabul etmeli 
I ve fakat diğeri için mucibi idamdır diye hüküm 

vermek doğru olur. Bunda kendileri ile müttefi
kiz. Senin kardeşin amcamı öldürdü diye kaati-
lin bigünah akrabasını öldüreni idam etmek 
doğru olabilir, fakat oğlu öldürülen babanın 

I kaatil aleyhine âniyen yaptığı fiili; bilhassa 
I komisyon sözcüsünün bu izahatı karşısında, bir 

tahfif sebebi olarak kabul etmemek cidden yer
siz olur. 

Biz kan gütme sebebiyle yapılan fiillerde 
ahzi sâri, kan gütmeyi muhaffif sebep telâkki 
etmiyoruz, diyorlar. 

I Arkadaşlar, oğlu öldürülen bir babanın tees-
I sür ve tehevvürle yaptığı bir fiil muhaffif se

bep değilse dünyada muhaffif sebep olarak ne-
j yi kabul edeceğiz? Bu itibarla teklifimin kabu

lünü rica ediyorum. 
REİS — Cevat Ülkü. 

I CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, 10 rıcu 
bendin metin olarak esbabı müşeddededen ad- « 
dolunan kan gütme saikının mücerret cezayı 
hafifletici bir unsur olmaması noktası üzerin
de duruyordum. Bu takririmi o suretle vermiş
tim. Şimdi görüyorum ki, gerek teklif sahipleri 
gerekse sözcü arkadaşça benimsenmiş ve aynı 
mahiyette zapta geçmiştir. Şu halde esbabı mü-
şeddideden addolunarak idam hükmüne mevzu 
teşkil etmiş olan kan gütme saikiyle adam öl
dürmenin, mücerret hafifletici sebep olamama
sı noktasından, teklifimi geri alıyorum. 

REÎS — Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 17,30 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Çankvrı Mebusu Kâzım Arar'ın, bu yıl 
içinde Çankırı, Vilâyeti dahilindeki nahiyelerden 
kaçına hâkim tâyin edildiğine ve önümüzdaki yıl 
için bu hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'ın yazılı ce
vabı (6/1119) 

16. V I . 1953 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki hususların Adalet Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını hürmetle
rimle rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

1. Bu yıl Çankırı Vilâyeti dâhilinde k»e 
bucağa hâkim verilmiştir ve hangileridir? 

2. Senelerden beri ihmal görmüş olan Ova
cık, Atkaracalar, Orta, Irmak ve Yapraklı bucak
larının durumları hakkında ne düşünülmektedir? 

3. Hâkim verilmiyen bucaklarımızdan han
gileri öniümüzdeîkıi yul' programıai Mıa<l ©dillıeeektir? 

T. C. 
Adalet Vekâleti 

Zatişleri Umum: Müdürlüğü 
Sayı: 950/99 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 18 . VI . 1953 
gün ve 6-1119/545-12065 sayılı yazıya bağlı ola
rak gelen Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm ya
zılı soru önergesi tetkik edildi. 

1. Dâva adedi, nüfus miktarı, yol ve coğra
fi vaziyetleri nazara alınarak 1953 yılı Bütçe
siyle 58 nahiyede yeniden Sulh Mahkemesi ku
rulmuş ve bu meyanda Çankırı'nın da Yapraklı 
Nahiyesinde Sulh Mahkemesi ihdas edilmiştir. 

2. 1954 yılı Bütçesiyle, nahiyelerde yeni
den Sulh Mahkemesi kurulmasına lüzum görü
lerek, kadro ve tahsisat verildiği jtakdirde bu 
esaslar dairesinde diğerleri meyanııida Çankırı'
nın Ovacık, Atkaracalar, Orta ve jlrmak nahi
yelerinin durumları da tetkik edilecektir. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. I 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çîçekdağ 

T. B. M. M. Basımevi 


