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« H » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm millet
vekilliği dokunulmazlığının dönem sonuna bıra
kılmasına dair Karma Komisyonun geçen top
lantı yılında vermiş olduğu kararını bu yıl se
çilen komisyon kabullenmediğinden konu, yeni
den tetkik edilmek üzere Karma Komisyona ve
rildi. 

Çorum Milletvekili Hakkı Yemeniciler ile 
Rize Milletvekili Mehmet Fahrî Mete'ye izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi, okunarak izinler ayrı ayrı 
onandı. 

Muamele Vergisi Kanunu tasarısının geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair Ekonomi 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, reddolundu. 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, İs
parta özel Lisesinin resmî liselere muadeletinin 
bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine ve res
mî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanlığından olan sözlü sorusu, 
talebi üzerine geri verildi. 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nun, 
Ulus Gazetesinin 20. V . 1952 tarihli nüshasının 
üçüncü sayfasında intişar eden yazıda zikredilen 
silâhlanma, kaçakçılık ve asayişsizlik vakaları 
hakkındaki iddialann mahiyetine dair Adalet 
ve İçişleri bakanlıklarından olan sözlü sorusu, 
kendisi iki Birleşimde de hazır bulunmadığından 
düştü. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cıgiller'in, direk tahmil ve tahliyesi için Ereğli 
Kömür İşletmesi ile mütaahhit arasında yapılan 
mukavelenin feshi ve mücbir sebep olmadığı hal
de teminat akçasının geri verilmesi sebeplerine 
ve mukavele hilâfına -usulsüz hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair Başba
kanlıktan olan sözlü sorusuna, İşletmeler Bakanı 
cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cıgiller'in, Zonguldak Ereğli Kömür İşletmesi
nin Gelik bölgesinde 1949 yılında vukubulan 
grizu hâdisesinde ölenlerin ailelerine ödenen taz-
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minatın Ereğli Kömür İşletmesinden geri alın
ması için İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 
açılan dâvada müessese avukatlarının vazifelen-
dirilmemesi sebebine ve Devletin murakabesine 
tâbi bulunan müesseseler arasında tekevvün 
eden ihtilâfların sulhen ve tahkim yolu ile hal
linin düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kanlıktan olan sözlü sorusuna, İşletmeler Baka
nı cevap verdi. 

Maraş Milletvekili Salâh&ttân Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan nehri üzerinde te
sisine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne za
man başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya 
malolacağına dair İçişleri Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, Bakan oturumda hazır bulunma
dığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya ve civarındaki meyva ağaçlarına ve 
mezruata zarar veren haşeratın itlafına ne şe
kilde önem verildiğine, Malatya'da bir dut fi
danlığı kurulmasına, pamuk ekimine elverişli 
toprakların tesbitine ve alkar su civarı olan yer
lerin ağaçlandırılmasına daiir sözlü sorusuna, Ta
rım Bakanı cevap verdi. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
1951 yılı Ocak ayı başından beri nerelerde ve 
ne miktar sahada yeniden tütün ekimine ve ekim 
denemesine müsaade edildiğine dair sözlü soru
suna Gümrük ve Tekel Bakanvekili Sıtkı Yır-
calı cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Bkirici'nin, 
1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolayı-
siyle müsebbipleri hakkında yapılan tahkikatın 
ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu husus
ta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri ba
kanlıklarından olan sözlü sorusu, İçişleri Baka
nı oturumda hazır bulunmadığından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı Sarayözü 
ve Kızılcaviran köyleri arasındaki hudut ihti
lâfının bugüne kadar karara bağlanmaması se
bebine ve hasat mevsiminde vukuu melhuz vaka
ların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, Bakan hazır bulunmadığından ge
lecek birleşime bırakıldı. 

j Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, din 
ajiamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Cemiülezher'-
e|ne için talebe gönderilmediğine, gitmiş olan
ların durumu ile Hükümetin alâkadar olmadı-
ğjna ve bu ilim müessesesinden mezun olanlara 
n^ gibi haklar tanındığına dair Başbakanlıkla 
IVJıllî Eğitim Bakanlığından olan sözlü sorusu
na, Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

j Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
c^giller'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefine 
verilen resmî kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve 
merasimlerde siyasi parti genel başkan ve 
IVfeclis grupu başkan ve temsilcilerinin hazır 
bulunmaları için davetiye gönderilmemesi sebe
bine dair Başbakanlıktan olan sözlü sorusu ile, 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
ııi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
is)tifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki de-
ğjşikliklere dair Başbakanlıktan sözlü soru
su, Başbakan oturumda hazır bulunmadığından 
gfelecek birleşime bırakıldı. 

; Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
; Ejlbistan Belediye Başkanı Ahmet Arıkan'a ne 
zurnan ve hangi sebeplerle işten el çektirildiği-
nfc ve hakkında yapılan muamele neticesine da
iri İçişleri Bakanlığından olan sözlü sorusu, 
Bjakan oturumda hazır bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıldı. 

: Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, 
Kjars İlinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çıldır ve 
Gjöle yollarının önümüzdeki kış mevsiminde 
mjotörlü nakil vasıtalarının işlemesine müsait 
bjr hale getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bjayındırlık Bakanlığından olan sözlü sorusu, 
BJakan oturumda hazır bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, 
kfey enstitüleri mezunlarının yedek subaylık 
hakkından mahrum edilerek gedikli subay ola
cakları hakkındaki haberlerin doğru olup olma
dığına ve Yedek Subay Okuluna girmek için sı-
r i bekliyen öğretmenlerin bu okula şevklerine 
n£ zaman başlanacağına dair Millî Savunma 
Bakanlığından olan sözlü sorusu, kendisi bu 
Birleşimde de hazır bulunmadığından düştü. 

I Van Milletvekili Ferid Melen'in, inşasına de
vam edilmekte olan Genç - Muş demiryolunun 
nfc zaman Muş'a ulaşacağına, Muş - Tatvan hat
tının inşasına Hükümetin taraftar olup olmadı-
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ğma dair Bayındırlık Bakanlığından olan sözlü 
sorusu, Bakan oturumda hazır bulunmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldı 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
in, eeza evlerindeki hâdiselerin sebepleri ve bu 
münasebetle alman tedbirler hakkındaki sözlü 
sorusuna, Adalet Bakanı cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mardin 
ilinin asayiş durumu hakkında1 İçişleri Bakanlı
ğından olan sözlü sorusu, Bakan hazır olma
dığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Dicle 
üzerinde kurulması düşünülen varagele hakkın
da Bayındırlık Bakanlığından olan sözlü soru
su, ile Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, İsken
derun - İran yolunun Urfa - Midyat Cizre kıs
mının ne zaman tamamlanacağına; 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Cağ - Cağ 
sulama projesinin ne safhada olduğuna dair 
Bayındırlık Bakanlığından olan sözlü soruları, 
Bakan oturumda hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, 
bir toplantı esnasında söylenen «Volga Volga» 
şarkısı hakkında Millî Eğitim Bakanlığından 
olan sözlü sorusu, Bakan hazır bulunmadığın
dan; 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, 
Koredeki Türk silâhlı kuvvetlerinin zayiatı 
hakkında Millî Savunma Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, keza Bakan hazır olmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'in, 
Türk Ceza Kanununun kül halinde tadili için 
ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanlığından 
olan sözlü sorusu, kendisi bu defa da hazır bu
lunmadığından, düştü. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, (Rüyam) 
kotrasının Gümrük Resminden muaf olarak 
yurda sokulmuş olduğunun doğru olup olmadı
ğına ve bu kotra için döviz tahsis edilip edil-
m'ediğine dair sözlü sorusu, Gümrük ve Tekel 
Bakanvekilinin teklifi üzerine 10 Aralık 1952 
Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgillerin' pamuk fiyatlarının istikrarını sağ
lamak ve düşüşüne mâni olmak için ne gibi ted

birler düşünüldüğüne, dokumacılıkla hayatlannı 
kazanan halkm kredi ve ihtiyaçlarının sağlan
ması, dokuma kooperatiflerinin tevhit ve ihtiyaç
larının temini, ikmal edilmek üzere bulunan pa
muk ipliği fabrikasının anonim şirket haline 
ifrağiyle sermayesinö dokumacıların iştiraki 
hususlarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'm, 
8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de C. H. P. men
suplarının yapmak istedikleri açrk hava top
lantısında vukubulan hâdise dolayısiyle valinin 
durumuna ve Devlet Bakanı Muammer Ala-
kant'm, bâzı nutuklarında bu hâdiseye temas 
ederdk söylediği bildirilen sözlerinin doğru olup 
olmadığına dair Başbakanlıktan olan sözlü so
rusu ile; 

İzmir Milletvekili Pertev Arat'm, C. H. P. 
Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili İsmet 
İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü İzmir'de 
Cumhuriyet Meydanında söylediği nutuk hak
kında umumi olarak Hükümet görüşünün açık
lanmasına dair Başbakanlıktan olan sözlü so
rusu, Başbakan oturumla hazır bulunmadığın
dan gelecek birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Rrfkı Salim Burçak'-
in, C. H. P. Genel Başkanı ve Malatya Millet
vekili İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar gü
nü İzmir'de söylemiş olduğu nutuk ile onu ta
kip eden Manisa ve Balıkesir hâdiseleri ve bu 
hâdiseler karşısında alman tedbirler hakkmda 
Başbakandan gensoru açılmasına dair önergesi, 
reddedildi. 

Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasının yorumlanmasına mahal 
olmadığına dair Geçici Komisyon raporu üze
rinde de bir müddet görüşüldükten sonra, 

21 . XI . 1952 Cuma günü saat 15 te topla-
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Gazianteb Milletvekili 

C. Yardımcı A. Ocak 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 
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Sorular 
Sözlü sorular 

1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İdare Ku
rulu üyeliğine tâyin edilmiş olan İsmet Bozdo
ğan'ın Emekli Sandığı Kanununun 4 ncü mad
desindeki vasıflan haiz olup olmadığına dair 
olan sözlü soru önergesi; Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/837) 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiTin, 

Haziran - Ekim 1952 ayları sonunda % 95 karşı
lık tonu hesabının hareketleri ve aynı aylar so
nunda Merkez Bankası aktifindeki altınlardan 
ne miktarının hangi yabancı memleketlerde 
merhun bulunduğu hakkındaki yazılı soru Öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/834) 

2. — Afyon Milletvekili Bekir Oynaganlı'-
nın, her hangi bir idare âmirinin, kendi mem
leketine veya çiftliği bulunan bir yere tâyin 
edilmesinin uygun olup olmadığına dair olan 

Tasanlar 
1. — Çocuk mahkemeleri hakkında kanun ta

sarısı (1/466) (Adalet Komisyonuna), 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/467) 
(Bütçe Komisyonuna), 

3. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol 
ve buna melf uf mektuplann yürürlük sürelerinin 
15 Eylül 1952 tarihinden itibaren altı aylık yeni 
bir devre için uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 
tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarı
sı (1/468) (Dışişleri ve Ticaret komisyonlanna), 

Tezkereler 
4. — Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın'm 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/393) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar-

yazjılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/835) 

(3. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Suljtansuyu Harasının hangi tarihte kurulduğu
na, ; zeriyat yapılan kısmı ile mera olarak kul
lanılan kısmının mesahasının neden ibaret ol
duğuna, bu arazinin ne suretle Hazineye inti
kal; ettiğine, 16 yıl önce bir miktan köylüye 
tev^i edilen araziden kaç kişiye ne miktar veril
diğine dair olan yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/836) 

4. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
reni'in, Tenkid Gazetesinin 25. X. 1952 tarih ve 
9 sayılı nüshasında intişar eden Türkiye Büyük 
MiÛet Meclîsine açık dilekçe serlevhalı yazıda 
bahjsedilen hâdiselerin ve bu gazetenin muhtelif 
nüsjıalannda isimleri geçen profesörler hakkın-
dakji iddialann hakikata uygun olup olmadığına 
daij* olan yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/839) 

ma j Komisyona), 
5. — Çankın Milletvekili Celâl Otman'm mil

letvekilliği dokunulmazlığının kaldmlması hak
kınca Başbakanlık tezkeresi (3/394) (Anayasa 
ve Jkdalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona), 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk] Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/395) (Sayıştay Komis-
yonjuna). 

Rapor 
7. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İhdasına 

mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Bir
liği! İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün 
onaiımsı hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
Korjıisyonu raporu ile Ekonomi ve Ticaret ko-
mis^onlan düşünceleri ve Gümrük ve Tekel Ko
misyonu raporu (1/306) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KATİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb) 

m** 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Afyon Karahisar'dan başlanarak Zongul

dak seçim çevresine kadar isimler okunarak 

yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Milletvekili Fikret Karabudak'-
ın öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/392) 

BAŞKAN — Başbakanlığın tezkeresini oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Denizli Milletvekili Fikret Karabudak 'm 

8 . X . 1952 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakan
lığından alınan 15 . X-41952 tarih ve 23302/64/-
13397 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

BAŞKAN — Heyeti Celileyi ihtiram vakfe
sine davet ediyorum,. 

(Ayakta iki dakika saygı duruşu yapıldı.) 

2. — Subay Terfi kanunu tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/446, 
3/391) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 8 . X . 1952 tarihli ve 71-1948/6-3129 sayılı 

yazımızla sunulan Subay Terfi kanunu tasarı
sının geri gönderilmesine müsaadelerini saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

3. — Çanakkale Milletvekili Nusret Kirişci-

oğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ-
gı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunim 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin geri verilmesine dair öner
gesi (2/321, 4/281) 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi hakkın
daki 2/371 sayılı Kanun teklifinin geri verilme
sini saygılarımla rica ederim. 

18 . XI . 1952 
Çanakkale Milletvekili 

Nusret Kirişcioğlu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Gündemle ilgili önergeler vardır, okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Nusret Kirişcioğlu 

Başkanlığa 
Gündemde müstacelen görüşülmesi icabeden 
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bâzı kanunlar vardır. Bu sebeple kanunların 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesini rica ede
rim. 
Gazianteb Milletvekili Konya Milletvekili 

Süleyman Kuranel Himmet ölçmen 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesi hakkında 
Çanakkale Milletvekili Nusret Kirişcioğlu ve 
Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel ve 
Konya Milletvekili Himmet ölçmen arkadaşlan-
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mızın önergelerini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Tereddüt vardır, sayaca
ğız. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge 62 ye 
karşı 84 le kabul edilmiştir. 

Efendim; önerge, kanun, teklif ve tasarıla
rın sözlü sorulardan önce görüşülmesi mahiye
tinde idi. 

Bundan evvel gündemde bir madde daha var
dır! ki o da gensorudur. 

Evvelâ onu okutacağım. 

5. — GENSORU 

1. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba-
rutçu'nun, umumi seçimlerden evvel Seçim Ka
nununun ve adlî sistemin açık yerlerinin doldu
rulup noksanlarının tamamlanmasının düşünü
lüp düşünülmediği, vatandaşların söz, yayın ve 
toplantı hürriyetlerini teminat altında bulundu
racak yeni müeyyidelere ihtiyaç olup olmadığı, 
bu hürriyetlerin istimaline engel olan ve olmak 
istiyenler hakkında tedbir olarak ne düşünüldü
ğü ve «mület iradesine ve ileri fikirlere daya
nan idareden», «siyasi bünyenin tam demokrat
tık şekilde ıslahından», «istikrarlı ve en pürüzsüz 
şekildeki kanun ve hukuk devleti nizamından» 
ne mâna çıkarıldığı hakkında Başbakandan gen
soru açılmasına dair önergesi (6/830) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
îki buçuk seneden beri iş başında bulunan 

Adnan Menderes Hükümeti, yapacağı işleri 
memlekete bildiren beyannamesinde: 

«Devlet hayatım yeni mesnetlere isti
nat ettirerek en pürüzsüz şekilde bir kanun 
ve hukuk devleti tahakkuk ettirmeyi ve 
«memlekette vatandaşların sahası ve siyasi 
hürriyeti ve masuniyetlerden gereği gibi fay
dalanmalarını» ve tek parti zihniyetinin ka
nunlarını, itiyat ve telâkkilerini tasfiye etmeyi 
«ve» bütün idare cihazını istisnasız halkın hiz
metine vermeyi» siyasi programının başına koy
muş idi. 

Siyasi bünyenin tam mânasiyle demokratik 
bir şekilde ıslahını ve bütün vatandaşların hak 
ve hürriytelerinin, maddi ve mânevi yükseliş 
imkânlarının müsavi surette teminini «memleke
te karşı borçlanan bir partinin hükümeti sıfatiy-
le yüklenilen bu taahhütlere sadakatle memleke

tin muhtaç olduğu siyasi sükûn ve istikrara hiz
met edecek başlıca meseleler bugüne kadar hal
ledilmediği gibi, bir partinin tarafsız olmıyan 
hâkimiyeti altından memleketin idaresi zihniyeti 
hükümet icraatına gittikçe daha ziyade hâkim 
olmaya başlamış, antidemokratik kanunların ta
dili ve vatandaşların şahsi ve siyasi hürriyet ve 
mesuliyetlerini her türlü korkusuzluğun teminatı 
altına alacak yeni müeyyideler düşünülmez ol
muştur. 

Diğer taraftan demokrasinin lüzumlu organ
ları olarak muhalefet partilerinin Meclis içindeki 
ve Meclis dışındaki varlıklarının ve faaliyetleri
nin siyasi müeyyideleri ve Büyük Millet Mecli
sinde murakabe için lüzumlu demokratik imkân 
ve vasıtalar çok partili rejimin icaplarına uygun 
olmaktan uzaktır. Seçim Kanununun ve adlî te
minat sisteminin gedikleri mevcut olduğu tecrü
be ile anlaşılmıştır. Muhalefet milletvekillerinin 
seçim mazbatalarının mâruz kaldığı haller ve 
Büyük Millet Meclisinde muhalefetin konuşmak 
ve sesini Meclisten Memlekete duyurmak imkân
larının mahdudiyeti malûm ve aşikârdır. 

Bu hal ve şartlar içinde memlekette yapıla
cak umumi seçimlerin, «vatandaş kalbinde endi
şe 3faratmıyacak» emniyet şartları içinde cere
yan^ tekeffül edilemez. Halbuki Hükümet Baş
kam Meclisin bu son tatil devresinde defalarca 
memlenetin «seçim sathı maili» üzerinde oldu
ğundan bahsetmiştir. Yani iktidarın seçim be
yannamesinde ve hükümetin programında belir
tilen lüzumlu demokratik ıslahata girişilmeden, 
emniyetsizlik havası estiren Manisa ve Balıkesir'
deki hâdiselerin yarattığı intibalar altında, se
çimlerden bahsetmek yeni iktidarın millî vazife 
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sayarak memlekete borçlandığı dâvaları unutmak I 
oluî. 

Bu itibarla aşağıdaki hususların memleket 
huzurunda açıkça umumi bir konuşma mevzuu 
yapılmasında zaruret vardır: 

1. Hükümet, umumi seçimlerden evvel Se
çim Kanununun ve adlî sistemin açık yerlerini 
doldurup noksanlarını tamamlamayı düşünmü
yor mu? 

2. Hükümet, vatadaşların söz, yayın ve top- I 
lantı hürriyetlerini teminat altında bulundura- 1 
cak yeni müeyyirelere ihtiyaç olduğuna kaani I 
delil midir? Bu hürriyetlerin istimaline engel 
olan ve olmak istiyenler hakkında tedbir olarak I 
bir düşüncesi yok mudur? 

3. Memlekete vadedilen «Millet iradesine 
ve ileri fikirlere dayanan idareden» ve «siyasi 
bünyenin tam demokratik şekilde ıslâhından» is
tikrarlı ve «en pürüzsüz şekildeki kanun ve hu- I 
kuk devleti nizamından» Hükümetin çıkardığı 
mâna nedir? Hükümet, iktidarın el değiştirdiği 
tarihten evvelki devrin mevzuatını bu hususta 
kâfi görmeye mi başlamıştır? Değilse böyle bir 
nizam kurmak için iki buçuk seneden beri neyi 
beklemektedir ve daha ne kadar bekliyecektir? 

Başbakandan bu konuda bir gensoru açılma
sını ars ve teklif ederim. 

C. H. P. Meclis Grupu Başkan vekili 
Trabzon Milletvekili 

Faik Ahmed Barutçu | 

6. - GÖRÜŞt 6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ-
lu'nun, yüzelliliklerin yetimlerine ve Heyeti mah
susalarca haklarında karar verilmiş olanların 
şahıslarına ve yetimlerine maaş tahsisi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/298) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir efendim. 

Heyeti mahsusalarca haklarında karar verilmiş 
olanların emekli haklarının mahfuz tutulması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3527 sayılı Af Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce salâhiyattar olan 

[1] Birinci görüşülmesi ikinci toplantıya ait 
86 nci birleşim tutanağındadır. 
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BAŞKAN — Efendim, okunan önergeyi iç

tüzüğün 157 nci maddesi gereğince görüşmesiz 
oyunuza arzediyorum. C. H. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili, Trabzon Milletvekili Faik Ahmed 
Barutçu tarafından Başbakandan gensoru açıl
ması hakkındaki önergeyi oyunuza arzediyorum: 
Başbakandan gensoru açılmasını kabul edenler... 
İndirin lütfen.... Kabul etmiy enler... Ekseriyetle 
reddedilmiştir. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) - Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kabul buyurudan öner
geler dairesinde tasarı ve kanun tekliflerinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) -- Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi meselenin usulü hakkın
da? 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Gensoruların ka
bul şekli usulü hakkında. 

BAŞKAN — Neticelenmiştir. Evvelce emir 
buyursaydınız memnuniyetle. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Evvelce söz 
söylenemiyeeeği içindir ki, karardan sonra usul 
hakkında istiyorum. 

BAŞKAN — Karardan sonra usul hakkında 
söz istenmez. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Meclisin bun
dan sonraki çalışmaları için. Hükümetsiz gen
soruları okutuyor ve reye koyuyorsunuz. 

mahkemelerin kararlariyle belirli cezalara uğra
mış bulunanlardan 1683 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesinden başka bir tedvinle emekli hakları 
sukut etmiş bulunanlarla yine aynı tarihten ev
vel 25 Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 
1926 tarih ve 854 sayılı kanunlara göre teşekkül 
etmiş olan Heyeti mahsusalarca haklarında bir 
daha Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemele
rine karar verilmiş bulunanların (Haklarında
ki bu kararlar 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sa
yılı Kanunla teşekkül eden Âli Karar Heyeti 
ve 26 Teşrinievvel 1933 tarihli ve 2330 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi mucibince Danıştay mül
kiye Dairesi tarafından tetkik ve tasdik edil
miş olanlar da dâhil) o tarihe kadar Devlet me
muriyetinde bulunmuş olmaktan mütevellit emek
lilik hakları 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Ll 
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Emekli Sandığı Kanunu ve bu kanunla kaldı- j 
nlan hükümler dairesinde muameleye tâbi tu
tulur. 

Ancak 1520 sayılı Kanun ile 1683 sayılı Ka
nunun geçici 7 nci maddesi gereğince emekli 
keseneklerini % 50 f azlasiyle almış bulunanlar
dan bu kanun hükümlerinden istifade etmek is-
tiyenlerin aldıkları bu paralan defaten geri 
vermeleri şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerin
den istifade edecek olanların emekli veya yetim 
aylıkları kayda intikal etmiş yazılı müracaatla
rı tarihini takip eden ay başından itibaren bağ
lanır. 

BAŞKAN — Efendim, bn madde ile ilgili 
bir önerge vardır, okuyoruz. ı 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici maddesinin tayyını arz ve 

teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili I 

Hadi Hüsman 

KOMİSYON ADINA KEMAL YÖRÜKOĞ-
hV (Gümşane) — Efendim, tayyı istenen bu ! 
maddenin birinci müzakeresinde bu iş uzun boy
lu müzakere edildi ve Heyeti Aliye bir hakkın 
zıyaa uğramaması için maddenin aynen ipkası
nı uygun buldu. Burada tekrar bu mesele üze- t 
linde münakaşa açılmaz. Bu itibarla geçici ı 
maddenin tayyı hakkındaki önergenin reddini 
rica ediyorum. Esasen bunun münakaşası da 
uzun boylu yapılmıştır. Maddenin ipkası her 
hangi bir haksızlığı önlemeye matuftur. ı 

BAŞKAN — Geçici maddenin tayyı hakkın
daki Hadi Hüsman arkadaşımızın önergesinin | 
nazan dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi- j 
yenler... önerge reddedilmiştir. | 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. S 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerini Ba- | 
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi- | 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. | 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınaza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi 
B)ıcak'ın, Umumi Müfettişlik Teşkiline dair Ka
nun üe ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırüma-
n\ hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe ko
misyonlar* raporları (2/337) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele
ri okutuyorum. 

Umumi Müfettişlik Teşkiline dair Kanunu ile 
ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. —- 25 . VI. 1927 tarih ve 1164 
sayılı Umumi Müfettişlik Teşkiline dair Kanu
nu ile bu kanunla ilgili kanunlar, hükümler' ve 
teşkilât kadroları yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sönüyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Karayolları Trafik Kanunu tasarısı ve 
Bayındırlık Komisyonu üe Geçici Komisyon ra
porları (1/242) 

BAŞKAN — Birin'i de w görüşüleni-: ilerle 
ilgili bir önerge vaHı\ okryoruz. 

Bajku*vığa 
Trafik Kanununun müstacelen çıkarılmadı 

icabetmektedir. Trafik Kanununun öncelikle gö
rüşülmesini teklif ederim. 

Bayındırlık Komisyonu adına 
•Konya 

Himmet ölçmen 

{İJ Birinci görüşülmesi ikinci toplantıya ait 
87 nci Birleşim tutanağındadır. 
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BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA HÎM- I 

MET ÖLÇMEN (Konya) — Söz istiyorum. (Mu
vafık, muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Himmet Ölçmen. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Trafik Kanununun öncelikle gö

rüşülmesi hakkında Bayındırlık 'Komisyonu ta
rafından verilen önergeyi kabul edenler,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz'istiyen var 
mı?. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bayındır
lık Bakanı hazır değildir. Bakan hazır olmayınca 
İçtüzüğe göre, konuşulamaz. (Mümessili var ses
leri). 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun, 
tetkik edelim. 

Bayındırlık Bakanı hazır bulunmamaktadır. 
Gelen Daire Reisi, birinci sınıf daire reisi olma
dığı için, Tüzüğün mevcut hükümleri dairesin
de bu kanunun görüşülmesini gelecek birleşime 
bırakıyoruz. 

•i. — Turizm endüstrisini teşvik kanunu ta
sarısı ile Antalya Milletvekili Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının, Turizm endüstrisini teşvik 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(î/341, 2/342), f i ] 

BAŞKAN — Bu mevzula alâkalı Bakan ha
zır değildir. Bunu da gelecek Birleşime talik 
ediyoruz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen
dim, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürü 
buradadır. 

BAŞKAN — Efendim, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürü birinci smıf daire rüesasm-
dandır. Bu itibarla tasarının müzakeresine baş-
hyabiliriz. 

Tasarının heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? Buyurun İhsan Altın el. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; Turizmi Teşvik Kanununu hazır-
lıyan 122 arkadaşa ve Hükümete teşekkür ede
rim. Ancak bu kanun hazırlandığı sırada üç ki
şilik bir Geçici Komisyon teşkil edilmiştir. Bu 

[1] 229 sayılı basmayazı ikinci toplantıya ait 
87 nci Birleşimin sonundadır. 
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Geçici Komisyon içinde Çalışma Komisyonun
dan hiçbir üye bulunmadığına ve halbuki tasa
rıda Çalışma Komisyonunu ilgilendiren mesail 
de bulunduğuna göre, 11, 12, 13 ve 29 ncu 
maddelerin bir kere de komisyonumuzca tetkik 
edilmek üzere tasarının Çalışma Komisyonuna 
verilmesini arz ve teklif ediyorum. Bu husus
ta da bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Öner
genin aleyhinde konuşacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere bu kanun tasarısı

nın Geçici Komisyonda kabul edilen 11, 12, 13 
ve 29 ncu maddeleri iş ve işçilerle, dolayısiyle 
İş Kanunu ile de alâkalı olduğundan gerek İş 
Kanunu hükümlerine tevafuk eylemesi, gerekse 
Türk işçilerinin haklarının korunması bakımın
dan ve yine Hükümet tarafından bu kanunla il
gili bir tasarının Çalışma Komisyonunda ince
lenmekte olduğuna göre her iki tasarının bir 
arada incelenmesi için bu tasarının Çalışma Ko
misyonuna havalesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Altmel 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; 2,5 seneden beri rüyalarını 
gördüğümüz, çeke çeke nihayet bugün huzuru
nuza getirebildiğimiz bu kanun, böyle Çalışma 
Komisyonunda da görüşülecektir diye, 2 sene da
ha geriye mi bırakılsın? İstirham ederim... Bu 
kanunun mademki, komisyonlariyle ilgili husus
ları vardı, neden daha evvel komisyonumuzda 
görüşülürken alâkadar olmadılar, bu lüzum ve 
ihtiyaçtan bahsetmediler? 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun işçileri alâ
kadar eden ancak üç maddesi vardır ki, o da su
yunun suyu mesabesindedir. Bu da bu maddelere 
sıra geldiği zaman komisyonda değil, pekâla hey
eti âliyeniz huzurununda mütalâa edilip incele
nir ve bir karara bağlanır. Binaenaleyh, bu ka
nunun geriye kalmaya ve beklemeye daha ziyade 
tahammülü yoktur, önergenin reddini rica ede
rim. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenin lehinde mi? 
CEZMİ TÜRK — önergenin lehinde konu

şacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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€E£Ml TÜRE (Seyhan) — Aziz arkadaşla- 1 

rım, tetkikmıza sunulan kanun tasarısı, memle
ketimizde turizm endüstrisini tesis ederek birçok 
sahalarda ecnebi uyruklu vatandaşların çalıştı
rılmasını istihdaf etmektedir. Bu, madalyonun 
bir tarafıdır. Bu noktadan birçok arkadaşlarımız 
bu fikri müdafaa etmiyebilir. Fakat madalyonun 
bir de arka tarafı vardır, artistlerden müzisyen
lerden, diğer şubelerde çalışan vatandaşlardan 
kaliteli ve işsiz birçok vatandaşlarımız vardır. 
Onların da haklarını müdafaa etmek zarureti 
vardır. 

Diğer taraftan îhsan Altmel arkadaşımızın 
tetkikat neticesindeki müdafaalarını, her iki ta
rafı birden dinlemek suretiyle, tedvin imkânını 
bahşetmiş oluruz. Onun için îhsan Altmel arka
daşımızın teklifinin Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmesini istirham ediyorum, çünkü çalışan bir
çok vatandaşların hukukuna taallûk etmektedir. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vahram Bey, önerge münasebe
tiyle mi söz istiyorsunuz? 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Tümüne ait 

BAŞKAN — Açtığımız müzakere; tasarı Ça
lışma Komisyonuna gitsin mi gitmesin mi nokta- I 
sına maksurdur. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Ondan bahsedeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Meclise arzolu-
nan bu tasarıda bizini vatandaşlarımızın hakla
rını haleldar eden bâzı hükümler vardır. Meselâ 
% 10 garsoniye hakkını kaldırıyor. Bendeniz iki I 
sene evvel Avrupa'da yaptığım seyahatte gar- I 
sonların % 10 değil, % 15-20 garsoniye aldık
larını gördüm. Neden bu vatandaşların hakları 
haleldar olsun. Binaenaleyh bendeniz İhsan Altı- I 
ıiel arkadaşımıza iştirak ediyorum, evvelâ Çalış- I 
lışma Komisyonuna verilsin, ondan sonra bu ta- I 
şarj Yüksek Heyetinize gelsin. I 
, ^AŞKAN —• Geçici Komisyon adına Halûk I 
Şaman. I 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; I 
Müzaikeresmi yapmakta 'bulunduğumuz Tu- I 
rizm Endüstrisini Teşvik kanun tasarısı, yük- | 
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se^ malûmunuz olduğu veçhile, Yüksek Heyeti
nizce verilen bir karara istinaden Geçici bir Ko
misyon tarafından tetkik edilmiş ve bu komis
yon tetkikatı neticesinde raporunu hazırlamış 
ve bu kanun tasarısı bugünkü gündeme alınmış
tı* Bunun ayrıca Çalışma Komisyonuna da 
gönderilmesi Geçici Komisyonun kanaatince 
yersizdir. Çünkü bu iş hayatını alâkadar eden bir 
kainun tasarısı değildir, Nihayet bâzı maddele
ri | bâzı iş sahiplerini dolayısiyle alâkadar etmek
tedir. Eğer icabederse o maddelerin müzakeresi 
sırasında bunların Çalışma Komisyonuna hava
lesine Yüksek Heyetiniz karar verebilir. (Doğru 
sesleri). Fakat Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununun tümünü 'Çalışma Komisyonuna gön
dermek hakikaten işleri uzatmaktan başka bir 
netice vermez. 

i Keza Andre Vahram Bayar arkadaşımızın 
buyurdukları gibi % 10 1ar meselesinin bu ka
nunla hiçbir alâkası yoktur. Kanunumuz; bir 
maddesinde, turistik müessese vasfını haiz yer
lerde tek fiyat esasını koymuştur, % 10 lar. hak
kımda bir hüküm vaz'etmiş değildir. Bu itibar
la tasarının müzakeresine devam olunarak bu 
önergenin reddini istirham ederim. 

BAŞKAN — Kemal özçaban. 
i KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) •— 

Ejfendim, şüphesiz mühim bir kanun teklifi kar
şısındayız. Hepimiz bunun acele olarak çıkma-
smı arzu ediyoruz. Fakat evvelce Geçici Ko
misyon kurulurken vâki olan teklif hilâfına Ça
lınma Komisyonundan da birkaç üyenin ithali 
k ı̂bul edilmemişti. Yani zühulen konmamıştı. 
îjğer böyle bir hata yapılmışsa bu hatanın dü
zeltilmesi mezkûr komisyona havalesiyle mümkün 
olur. Bu itibarla sözcü arkadaşımın fikirlerine 
iştirak etmiyorum. Bir defa 11, 12, 13 ve 29 ncu 
maddeler meriyette bulunan İş Kanununu ihlâl 
eder mahiyettedir. Bu ise, malûmu âliniz Ça
lınana Bakanlığını ve Çalışma Komisyonunu ilgi-

; lçndirir. Kanun teklifi iş ve iş verenle iş gören 
işjçi arasındaki münasebetler bakımından İş Ka-
njununun hükümlerini ihlâl edici mahiyette bir
takım yeni yeni hükümler ihtiva etmektedir. 
Yeni hükümler tedvin edilmiş olarak teklif hu
zuru âlinize gelmiş bulunmaktadır. Bu hüküm
lerin burada münakaşa ve müzakeresi ise saat
lerce ve günlerce yapılabilecek durumdadır. Lü
zumsuz yere başınızı ağrıtmamak için, aynı za
nkanda yol d» yakın iken, bilhassa işçilerimizin 
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hukukunun sıyaneti düşüncesiyle işbu teklifin i 
bir defa da Çalışma Komisyonuna havalesi çok ı 
muvafık olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Emrullaih Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) ~ Muh

terem arkadaşlar, verilen önerge evvel emirde 
usule aykırıdır. Çünkü bu kanun Başkanlık 
Divanının tesbit ettiği komisyonlardan mürek
kep Geçici bir Komisyonda görüşülmüştür. 0 
itibarla artık bu Geçici Komisyon haricinde di
ğer bir komisyonda görüşülmesini istemenin sı
rası değildir. Maddelerin görüşülmesine sıra 
geldiğinde eğer Yüksek Meclis maddelerin değiş
tirilmesi hususunda bir temayül gösterirse, o 
takdirde maddeler komisyona gönderilir veya 
gönderilmez. Bu itibarla daha kanunun tümü 
görüşülürken böyle bir karara varmanın bence 
îmkânı yoktur. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — İçtüzüğün hangi maddesinde? 
, BAŞKAN — Geçici Komisyonu Başkanlık 

Divanınız seçmemiştir, Meclisiniz seçmiştir, tas
rih etmek isterim. I 

SENİHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 
milletvekilleri; turizmi teşvik kanunu tasarısı 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bendeniz, Geçi
ci Komisyonda baştan aşağıya kadar görüşme
leri takibeden bir arkadaşınız olmaklığım dola- I 
yısiyle arzediyorum M, «işçilerimizi alâkadar I 
eden 2007 sayılı Kanunun hükümleri bu kanun- I 
da uygulanamaz» denmesi üzerine işçilerimiz I 
arasında bir heyecan vâki olmuştur. Çünkü tu- I 
rizmi teşvikten maksat memlekete fazla seyyah I 
celbettoektir ve vatandaşları intifa ettirmektir. I 
Halbuki turizmi teşvik dölayısiyl© yapılacak mü- I 
esseselerde yüzde yirmi ile çalışacak garsonların I 
ve müstahdemlerin ecnebi olması mevzuubahstir. I 
Eğer bu Geçici Komisyona Çalışma KomiSyo- I 
nundan bir üye konsaydı belki müzakerede fay- I 
da olurdu. Bu husus şimdiye kadar görüşülme- I 
diği için Yüksek Meclis hâkimdir. Bunun Ça- I 
lışma Komisyonunda görüşülmesi memleket men- I 
faatinedir; Vatandaşın hakkını sıyanet etmiş I 
oluruz. O itibarla İhsan Altınel arkadaşımızın I 
önergesinin kabulünü rica ederim. I 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. I 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Em

rullaih Nutku arkadaşımın maruzatına iltihak I 
ediyorum. I 

BAŞKAN — Başka söz istiyenf I 
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I ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLEB (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, Geçici Komis
yon bu tasarıyı tetkik ederken başka bir komis
yonun mütalâasına müracaat edebilirdi. Buna. 
lüzum görülmemiştir. Tüzüğümüzün 28 nci mad
desinde, (bir komisyon tetkikatmı yaparken 
daha önce başka bir komisyonunun düşüncesini 
öğrenmek istiyebilir.) dendiği halde buna lüzum 
görülmemiştir. Çalışma Komisyonu Reisi ve üye» 
leri bu mesele hakkında ne düşünmektedirler? 
Bendenizce de bu tasarının Çalışma Komisyonu
na gitmesinde çok fayda vardır. Çalışma Ko
misyonunun da elbette bir fikri olması ve çok 
önemli bir meseleden bu iş üzerindeki noktai na
zarını ortaya koyması lâzım ve zaruridir. Bu, 
yalnız birkaç maddeye değil, Turizm Endüs
trisine taallûk eder. Bu bakımdan bu tasan ha
kikaten çok önemlidir ve Çalışma Komisyonunu 
çok yakından alâkadar etmektedir. Bendeniz de 
îhsan Bey arkadaşımızın takririnin kabul edil* 
meşini rica ediyorum. (Reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Turizm, Teşvik Ka
nununun bir kere de Çalışma Komisyonunda tet-

I kik edilmek üzere Çalışma Komisyonuna gönde-
I rilnıesi hakkındaki istanbul Milletvekili İhsan 

Altınel'in takririni oynuza arzediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
I Tasarıyı Çalışma Komisyonuna gönderiyoruz. 

I 5. — Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 
I 7 numaralı\ bendine 5651 sayılı Kanunla ekle-
I nen «C» fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
I tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/392) 

I BAŞKAN — Efendim, bu tasarı, bnndan ev* 
I vel Çalışma Komisyonuna göndermek kararını 
I itihaz buyurduğunuz tasarı ile ilgilidir. Onun 
I vüruduna intizaren talik ediyorum. 

I 6\ — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
I nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
I ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak-
I kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayıh 
I Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
I bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka-
I nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) [1] 

I BAŞKAN — Tümü üzerinde söz Mahmut 
I Goloğlu'nımdur. 

fi] 228 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MİABMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu kanun üçüncü defadır 
ki yüksek huzurunuzda müzakere mevzuu ol
maktadır. Ancak şunu memnuniyetle kaydet
mek isterim ki, üçüncü müzakere sırasına ka
dar geçen safha, kanunun hakiki mahiyetini 
meydana çıkarmıştır. Bu kanun üzerinde ben
denizin verdiğim tadil teklifi ile kurulan Ge
çici Komisyonun müzakeresi sırasında kanun 
üzerindeki müdafaalarımızı teyit eden hakikat 
meydana çıkmış, bu kanunun bir sürgün, bir 
ceza kanunu olmadığı, tam mânasiyle bir ted
bir kanunu olduğu, bugüne kadar adlî maka-
matın yanlış tatbikatı sebebiyle bunun bir sür
gün kanunu gibi gösterildiği anlaşılmıştır. Bu 
kanundan şimdiye kadar anladığımız mâna, kan 
gütme sebebiyle adam öldüren kimselerin hı
sım ve akrabalarını 500 kilometreden uzak bir 
yerde ikamete mecbur etmek ve bunun için bir 
mahkeme 'hükmü çıkarmak idi. Bendenizin bu 
vaziyetin tadili babmda teklif ettiğim maddei 
kanuniye üzerimde müzakere cereyan ettiği sıra
da vaziyet şöylece meydana çıkmıştır ki, aslın
da kanun 500 kilometreden uzak muayyen bir 
yerde ikamet etmek mecburiyetini koymamak
ta, 500 kilometre dâhilinde ikamet etmemek 
mecburiyetini koymaktadır. Demek ki, katil 
fiilinin vukubulması mümkün sahada oturma
ması kaydını koymuş ve bundan gayrı 500 kilo
metre haricinde nerede isterse orada oturmak 
hakkını vermiştir. Fakat bugüne kadar verilen 
hükümler 500 kilometre haricinde bir yerde ika
met mecburiyetini tahmil etmiştir. Tasarının 
komisyonda görüşülmesi sırasında Adalet Ba
kanlığından gelen mümessil arkadaşımız da bu 
şekilde verilen kararlarnı kanuna uygun olma
dığını kabul etmiştir. Nitekim kanunun ilk 
müzakeresi sırasında encümen mazbatasında 
da şuna yakın bir ifade kullanılmış ve kanun 
her ne kadar sürgün kanunu gibi teklif edil
miş ise de komisyonumuzda yapılan müzakere
ler ve tadiller sonunda bir tedbir kanunu hali
ne konulmuştur, denilmiştir. Filhakika bu ka
nun tam mânasiyle ve bilhassa ariz ve amik 
müzakereler sonunda meydana çıkan hüviye
tiyle ceza mahiyeti katiyen bulunmıyan, tam 
mânasiyle bir tedbir kanunudur. Binaenaleyh 
realitede kan gütme diye bir hâdise de mevcut 
olduğuna göre ona karşı konmuş bir tedbir ka
nununun bulunması da lüzumlu ve faydalı bir 
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şendir. Diğer taraftan kanunun bundan evvel
ki I müzakereleri sırasında, memleketimizde kan 
güime denilen katil nev'inin hakikaten göze ba-
taqak kadar mühim bir mesele olup olmadığı 
yojunda müzakereler cereyan etmiş ve belki de 
bu| hususta bâzı şüphe edilen noktalar kalmıştır 
dijfe bunu delilleriyle ispat etmek için gazete
ler i takip etmeye başladım. Fakat aziz arka
daşlar, pek kısa zamanda gazetelerde o kadar 
çolj: kan gütmeden mütevellit katil hâdiseleri 
haberlerine rastladım ki sizlerin de bunları gör-
mijş olduğunuzu düşünerek bugün bu gazeteleri 
getirip vaktinizi almaktan vazgeçtim. Sizleri 
yediden rahatsız ve müteellim etmemek için ge-
tirjnedim. 

(Arkadaşlar, memleketimizde kan gütme do-
lajjısiyle adam öldürmek igbi, gayriahlâki, gay-
ritysani, gayrimedeni bir hal mevcuttur. Bu-
nujıla mücadele için türlü yollara gidilebilir. 
Ce£a Kanunu maddelerinde yapılacak değişik
liklerle mücadeleyi artırmak da bu yollardan 
birŞ olabilir. Ancak şu muhakkaktır ki müca
dele yollarından birisi de kanuni tedbirlerdir. 
O jıalde kanuni tedbirleri bir mücadele yolu ola
rak muhafaza icabeder. 

j Ancak, elimizde mevcut olan ve maalesef bu
güne kadar yanlış tatbik edilen kanunda eksik 
ve | aksak tarafları yok değildir. îşte, bendeniz 
keıjıdime göre düşünebildiğim ve tasarlıyabildi-
ğüi hususları bir tadil teklifi ile yüksek huzuru
nuza arzetmiş bulunuyorum. Bu tadil teklifim 
Gemici Komisyonda müzakere edilmiş ve tümü 
itibariyle kabul edilmiş ise de yalnız birkaç mad
de I üzerinde ihtilâfımız olmuştur. Yüksek heyeti
ni^, bunun üzerinde açılacak müzakerelerle, be-
nirjı eksik gösterdiğim cihetler varsa, onları da 
taıjıamlamak lûtfunda bulunarak bu kanunu, 
bugünkü şartlara uygun bir tedbir kanunu ola
ra^ kabul buyuracak olursanız memleketimiz 
içijı çok hayırlı bir netice istihsal edileceğine 
inanıyorum. 

| Hâdise, yani kan gütme sebebiyle adam öl-
dühne meselesi, yüksek huzurunuzda müzakere 
edildikten sonradır ki, hukukçular arasında da 
biri hareket yaratmış ve bunun üzerine fikir yor-
majya başlamışlardır. Nitekim Geçici Komisyonu-
mıjzda Adalet Bakanlığının temsilciliğini yapan 
Dr!. Abdullah Gözübüyük arkadaşımız bu husus
ta j bir de etüd yapmış ve broşür hazırlamış ve 
bunu sahai intişara çıkarmıştır. Yalnız bu etü-
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dü tetkik ettiğimizde görülecektir ki bu mevzu I 
ile ilgili bir iki mühim nokta vardır. Etüd, bu 
kanunun bir tedbir kanunu olduğunu ve bu gi
bi tedbir kanunlarının ecnebi memleketlerde mev
cut bulunduğunu iddia ettikten sonra benim ta
dil teklifimle karşılaştırılabilecek, kendilerinin 
de birkaç tadil teklifleri bulunduğunu iddia et
mektedir. Orada cezaların mahiyeti, şekilleri, 
miktarı hakkında da bu kanuna hüküm konul
ması icabettiği yolunda mütalâa ve teklifleri 
vardır. 

Çok muhterem arkadaşlar; deminden beri arz 
ve izah etmek istediğim nokta şudur: Bu kanun 
cezai mahiyetle ilgili bir kanun değildir. Şu hal
de bu, sadece bir tedbir kanunu olduğuna göre 
cezai ahkâm ile bir alâkası yoktur. Bunun içeri
sine cezai hükümler koymak, tedbir mahiyetini 
iktisap edecek bir kanunu tamamiyle değiştirmek 
ve ana kanuna konulması lâzımgelen hükümleri 
buraya koymak gibi bir hal olur. Binaenaleyh 
bu tedbir kanununun içerisine cezai maddelerin 
konulmasına taraftar değilim. Cezai maddelerin 
tamamen umumi Ceza Kanunu dâhilinde düşü
nülmesi ve yapılacak tadillerin o kanunda yapıl
ması iktiza eder. Bir kerre bu etüdle bu nokta
da hemfikir değilim, bu tamamen bir tedbir ka
nunudur, ceza hükümlerinin buraya girmesi doğ
ru değildir. 

İkincisi; 500 kilometre dâhilinde ikamet et
mek vaziyetini kaldırarak bunun yerine malî me
suliyet koymak ve biraz da pek parlak medeni 
nazariyelere uyarak, cemiyetimizin realitelerine 
uygun olmıyan malî kefaletler almak ve bu 
hâdiseden doğacak malî mesuliyeti bütün aile 
'efradına talksim etmektir. Bu da bendenize 
tezat gibi geliyor. Nasıl bir ferdin bir suçun
dan dolayı diğerlerinin başka yerlere sürgün 
edilmesi kabul edilmiyorsa bir ferdin yaptığı 
bir fiilden dolayı bütün aile efradını mesuliyet 
altında bulundurmak da doğru değildir. Bu 
oluyorsa bu takdirde bir daha suç işlememe
sine matuf sadece bir tedbir olarak nakli de 
kabul etmek iktiza eder. Bendeniz tadil tekli
fimde mühim maddeler üzerinde komisyon ar
kadaşlarımla ihtilâfa düşmedim. Yalnız bir 
madde geçici komisyonca kabul edilmemiştir. 
Bilhassa bu maddeyi müdafaa etmek için hu
zurunuzda söz almış bulunuyorum : 

Muhterem arkadaşlarım; mademki, bu ka
nun tamamen bir tedbir kanunudur. Şu halde j 
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onun eksikliklerini tam mânasiyle bir tedbir ka
nunu olarak doldurmak ve o yolda mütalâa et
mek mecburiyetindeyiz. Tedbirlerimizi de fiilin 
vukuundan sonra değil, fiilin vukuundan evvel 
almak lâzımgelir. Bilhassa o zaman tedbir 
olur. 

Bu itibarla bendeniz diyorum ki, kan güt
me sebebiyle adam öldürme vaziyetinde iki aile 
birbirine hasımsa, aralarında kan gütme dâ
vası varsa, ve burun buruna ve yan yana otu-
ruyorlarsa o köyde, bu ailelerden ıbiri; tahkikat 
yapınız; tetkikat yapınız bizim tarlalarımız 
yan yanadır, evvel ve âhir birbirimizi vuracağız, 
Allah rızası izin yardım edin, şu elimdeki arazi
yi satmak istiyorum, fakat köyümde satmaya im
kân bulamıyorum, kaçıp gideceğim, binaenaleyh 
bu toprağımı Devlet satmalsm, ve nerede elin
de toprak varsa bana oradan toprak versin, ben 
de ailemi toplayıp gideyim, aramızda her hangi 
bir hâdisenin vukuuna sebebiyet vermiyelim, de
se, elimiz kolumuz bağlıdır, bir şey yapacak du
rumda değiliz. 

Onun için ben bu kanunun ana maddesi ola
rak, böyle bir imkânın sağlanmasını istiyorum. 
Şayet bir gün birisi 'çıkar da arzettiğim gibi ha
lini aniatırsa, vilâyetin, Dâhiliye Vekâletinin 
kanaat getirmesi ve Maliye Bakanlığına müraca
at edilmesiyle, kendisinin o arazisi satınalmsın 
ve başka yerden kendisine arazi verilsin. Tedbir 
kanunundan iyi bir netice bekliyorsak bunu 
fiilin vukuundan evvel sağlamak suretiyle haki
ki mahiyeti itibariyle bir tedbir almış olalım. 

Geçici Komisyon üyesi arkadaşlarımız, mev
cut araziyi almak ve yerine toprak vermeyi pren
sip itibariyle fiilin vukuundan sonra kabul et
miştir. Kan gütme yüzünden bir katil fiili vâki 
olursa Devlet, arazisini alsın ve başka yerde a-
razi versin diyor. Bu vardır. Fakat fiilin vuku
undan evvel, korkunç fiil vukubulmadan evvel 
bu işe müsaade ederse kanunun ruhuna uygun 
hareket edilmiş olur. Geçici Komisyonda, bu tek
lif ettiğim maddeyi Dâhiliye Vekâleti, Maliye, 
Vekâleti ve Adliye Vekâleti mümessilleri olan 
zevat kabul etmiştir. Dâhiliye Vekâletinden ge
len mümessil ise bilhassa ve bilhassa bu mad
denin kabul edilmesini rica etmiştir. Fakat yük-. 
sek Geçici Komisyonun kabulüne mazhar olama
mıştır. Binaenaleyh yüksek huzurunuzda bu kanu
nun müzakeresi esnasında bilhassa bu madde
nin k;u:n! edilecek tamamen tedbir k;uıımvi "l;ın 
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ve böyle kalması icap eden bu kanunun mahiye
ti asliyesini tam mânasiyle alabilmesi için bu 
maddenin de kabulünü ve kanunun tümünün 
kabulünü arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem I 

arkadaşlar, kan gütme saikı ile adam öldürenlerin, 
akrabalarının, ana ve babalarının ve onlarla 
bir dam altında yaşıyan sihri hısımlarının sür
gün edilmelerine dair olan kanunun tadili hak- j 
kında her devrede Büyük Millet Meclisinde mü- i 
zakere yapmak âdet olmuştur. 

Maalesef bundan evvelki tasarıların, esaslı 
tadil tekliflerini tazammun etmiş olmalarına rağ
men, akamete uğramalarının yegâne âmili eski 
Adalet Bakanının burada yaptığı beyanat olmuş
tur. Bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim, ken
disi vekâletinin düşünce ve tasavvurlarına rağ
men ve bundan hariç olarak kürsiye güya bir 
milletvekili edası ve ifadesiyle çıkıp burada be
yanda bulunmak suretiyle, bakanlık vazifesini de 
araya karıştırarak yeni bir tedbîr ile geleceğini 
ifade etmişti. 

Birinci safhada ta'rafımızdan yapılmış olan 
tadil teklifinin reddine saik olan hâdise bundan 
ibarettir. 

Rükneddin Bey buraya bir tedbir kanunu ile 
geleceğini Meclis huzurunda ifade ettiği halde 
böyle bir şeye lüzum görülmeyişi ikinci tekli-
lifimizin gelmesine saik olmuştur. 

ikinci teklif geldiği zaman burada geçen mü
zakereleri muhterem âza arkadaşlarımızın gayet 
kolaylıkla hatırlıyacaklarmdan emin bulunuyo
rum. O sırada Başbakan Yardımcısı olan Pamet 
Ağaoğlu, mevzu müzakere edilirken, bir hâdise 
olduğunu tahmin ettiren idarî bir teşeümle ko
nuşmuştu. Bundan sonra Adalet Bakanı da ko
nuşmuş, huzurunuzda sizin merhamet hislerinizi 
zedeliyecek şekilde yeni bir tedbirle geleceğinden 
bahsetmişti. O tedbir akamete uğramıştır. O 
esnada meseleye vazıyed eden Mahmut Goloğlu 
arkadaşımız bu teklifini Heyeti Muhteremenize 
şevketti. Halen bu kanun teklifinin; müzakere
sine gelinmiş bulunuyor, iki defa devrin Adalet 
Bakanı tarafından verilen söz tutulmamak sure- I 
tiyle Heyeti Muhtereme bu duruma getirildikten 
sonra, üçüncü defa Mahmut Goloğlu arkadaşı
mız tarafından getirilen bu kanun hiçbir vakit ted
bir kanunu değildir. Böyle bir tedbir üzerindeki za- | 
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| rujret bir aileyi kökünden söküp yüzlerce kilomet

re; uzakta, aç biilâç, iaşesiz, meskensiz ikamete 
m^mur etmek değildir. Bu kanunun birinci mü
zakeresi cereyan ederken, müddeiumumi sıfatiy-
le|bir vilâyette ilk sürgün muamelesini yaptığım 
sııfada sürgün yapılacak adamın halini burada hi
kâye etmiştim. Sıkılmazsanız kısaca, bir defa 
daıha anlatayım. Kendisini 500 kilometre uzağa 
göndereceğimiz zaman adam, ben ne zaman gelip 
mahsullerini toplıyacağım dedi. Kendisine bir 
daha gelemiyeceksin dediğimiz vakit tepeden 
tırnağa kadar, saçları da dikilerek; (ben memle
ketten mi kovuluyorum, yurdumda oturmuyor 
muyum, niçin beni suçum olmadığı halde sürü
yorsunuz) dedi. Onun dilindeki ve sesindeki ıs
tırabı burada anlatmış olduğumu zannediyorum. 
Bu çok acı bir lâftır. Bir insanıı; memleketinden, 
vurulacaksın diye başka bir memlekete gönder
menin acılığını takdir etmek güç bir şey değildir. 
B ı̂ adam; vurulursam vurulayım, fakat ben ecda
dımın mezarlarının bulunduğu yerde kalmak isti-
yojrum demektedir. Bunun tedbir neresindedir? 
Biz bundan evvel, bu hususları müdafaa ettiğimiz 
zaman bizi bu işte tefrik eden Cenuplu arkadaş
larımız vardı. Bunlar, günlerce evvel gelmişler 
ve Büyük Millet Meclisinin kapılarında bekle-

\ mislerdi. 
Bunu burada Mustafa Ekinci ve Yusuf Aziz-

oğjlu arkadaşlarım gayet güzel tebarüz ettirdiler. 
O (adamlar burada, yurtlarına dönmek, mahsulle
rimi bizzat toplamak, kendi çoluk çocuklariyle 
beraber arzusunu izhar etmiş insanlardır. Bu 
adjamlar hiçbir zaman vatandaşlarından, baba 
ocaklarından ayrılmak istememişlerdir. 

Şimdi, huzurunuza sevkdeilen kanun hiçbir 
vakit tedbir kanunu değildir. Yalnız bir istisna 
vajrdır. Deniliyor ki, (bir dam altında yaşıyan 
anja babadan maada kendi kardeşleri, onun füru-
la^ı bundan istisna edilmiştir.) Fakat onlar da 
öldürebilirler. Bunlar böyle Goloğlu arkadaşı
mın tasavvur ettiği gibi üzerinde iptidai insanlar 
yagıyan, ki, biz bunu kabul etmiyoruz, böyle bir 
cemiyetin düşüncesini bile biz reddederiz; o bizim 
içiin haysiyetşiken bir düşüncedir, bu topraklar
da! yaşıyan böyle bir ailede kızkardeş ve ana ba
bacı da buna nasıl dâhil ederiz. Onların, bil
hassa bir kızın namusu nasıl vikaye edilebilir? 
Bıi kızı zorla kötü yola sevketmiyeceklerini kim 

. temin eder? Ana babayı, 3 - 5 yaşındaki çocuk-

. lasını da menediyor, şunu şunu yapamaz, balık 
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tutamaz, ziraat yapamaz diyor, bütün usul ve 
füruunu, onun eürmünün netayici olarak, tec
ziye ediyoruz. Binaenaleyh biz bugün bu şartlar 
altında bu kanunu bir meclis olarak çıkaramayız. 
Bunu reddetmek lâzımdır. Eğer Hükümet benim 
de teklifimde arzettiğim gibi yeni bir tasarı ge-
tireckese onu bekliyelim ve bir daha bu görüşme
lerimizi de nazara alarak inceliydim ve memle
ket bünyesine uygun en iyi şekli bulup çıkaralım 
arkadaşlar. (Çok doğru sesleri). 

BAŞKAN — Ömer Bilen 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Reis Bey Bakana taallûk eden noktalar var. Ba
kan burada hazır değildir. 

BAŞKAN — Müzakereye başladığımız zaman 
Bakan hazırdı, ne yapayım, şimdi yok. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bakana sual tevcih ediliyor.. 

BAŞKAN — Riyaset Bakanı aramakla mü
kellef değildir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — O hal
de devam edilemez. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Bu kanun ne 
şekil alırsa alsın, hak ve adalet yoluna münafi 
bir kanundur. Çünkü hiçbir fert diğer bir ferdin 
suçundan dolayı ne az ne de çok mesul olamaz, 
Böyle bir hüküm dünya kanunlarının her hangi 
birisinde yoktur. Bu şekilde bir kanun çıkarmak, 
doğrudan doğruya devri cahiliyete dönmek olur. 
Birçok irtica olmıyan yerlerde irtica var diyoruz, 
halbuki bu suretle irticai kökünden alıyoruz, bin
lerce sene evvele gidiyoruz. Ne Ali, ne de Veli, 
Hüseyin'in suçundan mesul olamaz. Ahlâk te
zelzüle uğramıştır. Her baba evlâdını katle teş
vik etmez* etmeye imkân yoktur. Meğerki deli 
olsun, divane olsun. Ancak böyle bir divane ba
bayı ne tehcir etmekten ne de hapis etmekten ce
miyet bir fayda göremez. Çok rica ederim, bu 
«sırda, 20 nci medeniyet asrında böyle bir (ka
nunu kabul etmek gülünç olur, fena olur. Mah
mut Goloğlu arkadaşımız, tedbir alacağız diyor
lar, buna tedbir diyorlar, tedbir olsun, tecziye 
olsun, hepsi ceza değil mi? Bir evden bir eve 
kaldırmak da cezadır. Bilirsiniz kendimiz bir ev
den bir eve naklederken bile ne kadar ıstırap 
çekiyoruz. Bir masum babayı, bir masum ana
yı, bir masum kardeşi, bir masum hısımı evin
den kaldırmaya kimsenin hakkı yoktur. Buna 
ne beşeri vicdan, ne de bir içtimai kanun müsa-
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ade etmez. Çok rica ederim, böyle bir kanunu 
ne teklif edelim, ne de kabul edelim. Hükümet 
başka bir tedbir alır, yolsuzluğu önler, Hükü
metin aczi yoktur. Eğer bunun yerine mâkul bir 
tedbir gelirse, kanun gelirse onun üzerinde mü
zakere edelim, yoksa böyle etrafı incitecek, be
şeriyete ıstırap verecek, cemiyeti huzursuzluğa 
sevkedecek bir kanunu sevketmek, kabul etmek 
bence akıl ve mantıkla kabili telif değildir, ira
de, emir sizlerindir, (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Adalet Bakanına 

bir sual tevcih etmiştim. 
ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKİ Çt-

ÇEKDAĞ (Ankara) .— Tasan bizim değildir. 
MApMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, üzüntü içinde ikinci defa söz 
almış bulunuyorum. Çünkü şimdi konuşan iki1 

arkadaşım da mevzu üzerinde konuşmadı, kanu
nun aslı üzerinde konuştu. Halbuki bir kanun 
vardır. Bu, iyi veya kötüdür. Ben diyorum ki, 
vaktiyle müdafaa ettiğim ve meriyette bulunan 
bu kanunun çürük tarafları vardır, işte bun
ların düzeltilmesini istiyordun ve bıftıu müdafaa 
ediyorum. Eğer bu çürük tarafların, aksaklık
ların giderilmesini istiyen teklifimi reddederse
niz, eski çürük kanun aynen kalacak demektir. 
Yani benim teklifimi reddederseniz mevcut ka
nun aynen kalacaktır. Eksikliğiyle kalacaktır. 
Ve binaenaleyh muhterem hocamın tasavvur et
tiği işkenceler benim teklifimde tahfif olunacak
ken arzulariyle teşdit edilecektir. Günah benim 
mi onun mu? 

Muhterem arkadaşlarım, Cevdet Soydan ar
kadaşımız diyorlar ki; aç, biilâç bir aileyi sür
mek tedbir midir? Evet arkadaşlarım, ben de 
dedim ki; 500 kilometre dâhilinde oturmamak-
tan mütevellit bâzı kötü haller doğabilir, bu ka
nun dolayısiyle. Hem 500 kilometre dâhilinde 
oturmasmlar, hem de perişan olmasınlar, istedi
ğim budur. Kanun teklifimin esbabı mucibesi 
okunursa Cevdet Beyden daha ağır yazmışımdır. 
Fakat onları yazmış olmam başka bir dâvadır. 
Kanunun muhakkak kalkması dâvası değildir. 
Hem oturmasmlar, hem de perişan olmasınlar. 
Devlet bunların mallarını alsın, başka bir yer 
versin. Orada iskân etsin, ve o vatandaş orada 
otursun. Arkadaşlar; iki arkadaşımızın mü
zakere zamanındaki konuşmalarının, bendenizin 
kanun teklifimle alâkalı olmadığını bir kere 
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daha söyliyebilirim. Onların müzakeresini iste
dikleri şey, kanunun asliyle alâkalıdır. Mevzuu 
müzakere olan mesele bunun eksik taraflarını 
tamamlıyacak olan bendenizin te'klifhndir. 
Eğer bendenizin teklifimi reddedecek olursa
nız o arzettiğim kötü kanun ortada kalacaktır. 

İkinci olarak da bu kanunun müzakeresi sı
rasında bir de misal verdiler. Yusuf Azizoğlu 
arkadaşımı, teklifimin aleyhinde gösterdiler. 
Halbuki bu arkadaşımız da Geçici Komisyon
dadır. Bu mevcut kanunun kötülüğünü o da 
kabaul ediyor. Bunun aksak ve kötü tarafla
rını düzeltelim diye kendisiyle el birliğiyle ça
lıştık. Demek oluyor ki, kötü bir tedbir kanu
nunun aynen kalmasından ise, onun daha iyi bir 
şekle sokulmasını o arkadaş da kabul etmiştir. 
Bu kanunu biraz daha toparlayıp düzeltip, da
ha medeni, kötülük yaratmıyacak bir hale ge
tirmek lâzımdır. Kabul veya reddedeceğiniz 
teklif de budur. 

Deniliyor ki, kız kardeşlerle kız evlâtları 
istisna etmişiz. Bu, bir tedbir midir? 

Bu tedbir olmaktan daha fazla bir şeydir. 
Bilmiyorlar ki, kan gütmede kız ve kadına do
kunulmaz. Vaziyet böyle olunca nakletmeye 
niçin lüzum vardır! 

İnsanlık, medeniyet, yakıştıramayız ve saire 
diye ifadede bulundular. Halbuki ... 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Memleke
tin vaziyeti tasvir ettiğiniz kadar kötü değil
dir. 

MAHMUT KOLOĞLU (Devamla) — Gaze
teleri okursanız her zaman için kan gütme dâ
valarının mevcudiyetine raslarsmız. Cevat Soy
dan arkadaşımız tamamen hissî konuşuyorlar 
ve hissayatmı tamamen ifade eden bir neticeye 
varıyorlar. Bu kanunun tadilini kabul etmiye-
lim. Goloğlu'un teklifi değil de, başkası getir
sin diyorlar . 

Dâva bu. Sözü aynen budur. Mahmut Gol-
oğlu'nun teklifini reddedelim, Hükümetten gel
sin diyorlar. Arkadaş Hükümetten gelen her 
şeyin bizden gelenden daha iyi olacağına kaani-
dir. Bir itiyat meselesi olacak. 

Muhterem arkadaşlar, hv kanun halen bir 
tedbir kanunu olarak vardır. Ama kötü imiş. 
Bendeniz aklımın erdiği, gücümün yettiği kadar 
bu aksaklık ve eksiklikleri gidermeye çalışarak 
bu teklifi getirdim. Geçici Komisyon arkadaşla-
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r\m da bunun üzerinde bâzı değiştirmeler yap
tılar ve mevcut kanunun muhakkak değişmesi 
ieabettiğine kanaat getirdiler. Umumu üzerinde
ki müzakereyi yaparak tümünü müzakere ve 
fetabul ettiler. Maddelerde bâzı değişiklikler 
yjaptılar. Kabul veya reddi Yüksek takdirinize 
bağlıdır. 

Bir noktayı daha aydınlatmak istiyorum. 
Arkadaşlarım reddedeceğiniz kanun vatandaşı 
sürü gibi idare eden, işkence yapan, insanlığa 
aykırı kanun değildir. Teklifimi reddederseniz 
işte o zaman o kanun aynen kalacaktır. 

BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, geçen yıl bu kanun Yüksek 
Huzurunuza gelmişti. Kan Gütme Kanununun 
demokratik bir kanun olmadığı ileri sürüldü, 
uzun uzun münakaşa edildi ve en nihayet yük
sek tasvibinize mazhar olarak, bâzı maddelerin 
tadili yolundaki teklif Geçici Komisyona gitti. 
Şimdi görüyorum k i ; bâzı arkadaşlar bu tadili 
vesile ederek kanunun reddini istemektedirler. 

Arkadaşlar, hâdise adlîdir ama, daha çok iç
timai bir hâdisedir Bu memlekette kan gütme 
hâdisesi vardır. Ve teklif tamamiyle bir tedbir
dir. Yan yana bulunan iki taraftan birisi, karşı 
taraftan daima hasım olarak gördüğü bir ya
hut birkaç kişiyi imhaya her zaman kaadirdir. 
Ve buna karşı, bugünkü seviye mevcut oldukça, 
Hükümetçe inzibat ve emniyete mütaallik her 
hangi bir tedbir almanın imkânı da yoktur. Ge
çen yıl burada mevzuubahis olmuştu. Ben seçim 
mmtakamı gezdiğim zaman orada rahat otu
ran, çünkü hasımları sürülmüş bulunan adam
ların o hasımların tekrar memlekete avdet edecek
lerinden endişe ederek yerlerini, yurtlarını sata
rak kaçmaya karar vermiş olduklarınıı gördüm. 
Neyi reddetmeye kalkıyoruz? Hangi tedbiri bu
nun yerine koyacağız? Güzel bir tedbir kanunu 
gelmiştir ve bu kanun maddelerinde tadilât yapı
labilir. Fakat bu kanunun boşluğu bu memle
kette büyük facialara yol açar. Arkadaşlardan 
çok rica ediyorum, bu mesele hissî olmaktan 
çok uzaktır, gayet ciddî bir mevzudur. Mev
zuun ciddiyeti ile mütenasip olarak iyi düşü
nerek karar vermek icabediyor. Birçok vatan
daşlarımızın hayatları mevzuubahistir. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca, buyu
run. 
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AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Arkadaşlar, evvelâ Mahmut Goloğlu'nun bir 
sözüne cevap vermek istiyorum. Kan gütme kö
tüdür, kabul. Fakat dediler ki ; bunu ıslah için 
geldim. Halbuki Kan Gütme Kanununda fiilden 
sonra bu tedbir alınır. Şimdi diyorlar ki; 
tedbiri fiilden evvel alalım. Bu daha kö
tüdür. Bundan kötü bir şey tasavvur edi
lemez. Bu,* evham ve hayale kapılarak ahaliyi 
başka yerlere sürmekten başka bir şey değildir. 
Her hangi bir mıntakadan birisi ailemle gitmek 
istiyorum, malımı alın, paramı verin, başka 
yere gideyim, diyor. Böyle şey olur mu? Ha
yalet üzerine, vaka olmadan bir aileyi bir yer
den başka yere götürebilir misiniz? (Bravo 
sesleri). Kötü bir kanundur, antidemokratik 
bir kanundur. Bu asra yakışmaz, daha açık 
söyliyeyim, fena bir düşünce ile yapılmış bir ka
nundur. Yoksa kan gütmeden mütevellit bir 
tedbiri ihtiyati değildir, aslı ile alâkalı değil
dir. Binaenaleyh böyle bir vehim üzerine, mü
racaatlar üzerine, beni öldürecek diye bir va
tandaşı yerinden nasıl ederiz? Böyle bir şey ol
maz. Bunu kabul edecek olursak kambur üstü
ne kambur koymuş oluruz. 

îşin aslına gelincfe; işin aslı şudur : Biz 
Vâzıı kanun olarak böyle bir maddeyi korken, 
o maddenin felsefesini yaparken o işin tarihini 
göz önnine almazsak katî bir hüküm va.z 'edeme
yiz. Nedir bu Kan Gütme Kanununun tarihçesi 
ve felsefesi? Bunlar feodalite devrinden kal
ma kanunlardır. Çünkü feodalite devrinde hü
kümetler yoktu. Kabileler diğer kabilelerle mu
harebe ederlerdi. Bu devirlerde bir otorite ol
madığı için, bu suretle hayatını muhafaza ede
bilecek ve karşı kabileden öcünü alacaktır. An
cak bu suretle hayatını muhafaza edecektir. Fa
kat bugün kabile üstünde bir otorite teessüs ettik
ten ve kaatili o yakalayıp tecziye ettikten 
sonra bunun bir mânası yoktur. Eğer bir katil 
hâdisesinde kaatili tutup hemen tecziye edersek, 
mağdur tarafın intikamı alınmış olacağından, 
kan gütme diye biı- şey kalmaz. Fakat kaatili 
tutup tecziye edemez ve o da elini kolunu salla
yarak gezerse elbetteki karşı tarafın intikamı 
alınmamış olacak ve ona karşı intikam hissi bes-
liyecektir. 

tşte mesele budur. Bir katil hâdisesinde va
kayı mütaakıp otorite bunu yakalar cezasını ve
rirse maktulün adamları, akrabası bir şey yap-
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j maz artık. (Bravo sesleri, iyi İzah ettiniz sesleri). 

A nl aşı İdimi ? mesele budur. Ama biz kaatile dokun
madık mı ne yapsın zavallı, elbetteki intikamını 
alacaktır. 

Sonra üçüncü bir unsur daha var : Menfaat. 
îki aile arasında arazi ihtilâfı olur, menfaattir 
netice itibariyle. »Şimdi realite olarak menfaat 
ten doğmuş olan bu hâdiseyi ta ilerisine götürür, 
ve sen falan tarihte benim ecdadımdan birini öl
dürmüştün, şimdi ben de seni öldürüyorum'der. 
Lâkin bugün kanun var, hukuk devleti var, hu-

I kuk esasları var. Dünyanın neresinde böyle bir 
kanun var soruyorum, Şahsi bir ceza için aile
vi bir ceza. sistemi kurmak, kabilevi, bir ceza, ma
halli bir ceza sistemi kurmak? Varsa söylesinler. 
(Türkiye'de sesleri). Evet Türkiye'de. 

Arkadaşlar; biz bir şey yapacak mıyız? Şimdi 
Adliye Vekâletine direktif verelim, bu kanunun 
lağvı için yeni bir kanun getirsinler! 

BAŞKAN — Cemal Reşit Eyüboğlu buyurun. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; bugün huzurunuza gelmiş 
olan kanun, içtimai bir derde deva arayan, bu 
itibarla hepimizin hassasiyetle üzerinde durması 

i icabeden bir kanundur. Bu kanunun bir hususi
yeti daha vardır. Bu kanun Anayasa mevzuatı
mızla kabili telif midir değil midir? Bu konuda 
haller önümüze çıkmaktadır. 

Esas itibariyle bu kanunun, ihtiva ettiği hü
kümler bakımından, bugünkü ileri insanlık görü-
siyle, zihniyetle kabili telif olmadığını kabul et
mek icabeder. Ancak, bir içtimai bünyede asır
lardan beri yerleşmiş, müzminleşmiş bir derdin 
devasını ararken oraya memleketin diğer yerle
rinde tatbik edilen umumî, noımal rejimlerin dı
şında sert bir rajimin tatbiki bazan zaruri oluyor. 
îşte bugün bizim önümüzde bulunan bu mevzu 
bu nevi bir hâdisenin ifadesidir. Size, memleke
timi alâkadar etmesi itibariyle, aralarında yaşa-

l d iğim vatandaşlarımı? hemşehrilerimi alâkadar 
etmesi itibariyle ve yakînen içinde yaşadığım hâ
diselerin intibaı ve tesiri altında arşedeyim ki, 
bu Kan Gütme Kanunu çıktıktan sonra Trabzon 
havalisinde - bunu her halde Adalet Bakanlığı 
istatistikleriyle teyit eder - katil hâdiseleri azal
mıştır. Katil hâdiseleri azalmıştır; çünkü, bir ta
raftan bu kanunun ihtiva ettiği* sert hükümler, 
kan gütme yolu ile, kan gütme sebebiyle bir ci-

| nayete hazırlanan insanlar üzerinde az çok tesir 
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icra etmiştir. Diğer taraftan, kan gütme insiya
kını taşıyan kimseler bu kanun hükmünce oradan 
uzaklaştırılmıştır. Binaenaleyh, bu kanun, iki ta
raflı tesir yaparak, Trabzon havalisinde katil hâ
diselerini azaltmıştır. 

Ayrıca bu deia seçmenlerimle, gezilerimde 
yaptığım temaslarda, kiminle konuşmuşsam hepsi 
Kan Gütme Kanununun lüzumunu ifade etmiştir. 
Ancak bu Kan Gütme Kanunu bugünkü şekliyle 
iyi bir kanun mudur . Kan Gütme Kanunu bu
günkü şekliyle hem vatandaşları lüzumsuz yere 
birtakım tazyiklere mâruz bırakmakta, vatandaş
ların şahsi hürriyetlerini lüzumsuz yere takyit 
etmekte hem de vatandaşların iktisadi durumla
rını bozan birtakım hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bu hükümler değiştirilebilir. Kanuna daha iyi 
bir şekil verilebilir. Kamutay geçen defa, bu ka
nunun reddi hakkındaki teklif üzerindeki görüş
meler sonunda bu teklifi ret suretiyle, kanunun 
ipkası hususunda iradesini izhar buyurmuştur. 
Bugün yeniden bu mevzu önümüze gelir Meclis 
iradesini nasıl izhar eder?. Bilmiyorum. Benim 
istirhamım bu kanun kalacaksa kanunun aksak 
noktaları tadil edilmelidir. Eğer Mahmut Goloğ-
lu arkadaşımın teklifinin tümü üzerindeki müza
kerelerin sonunda, maddelerin müzakeresine geçi
lirse, her madde hakkında ben de fikirlerimle hu
zurunuza geleceğim. O zaman görülecektir ki, 
bâzı maddeleri değiştirmek suretiyle bu kanun 
insani bir kanun haline getirilebilir; kan gütme 
ihtiyadma umumiyetle fakir ve dar topraklı böl
gelerde rastlanır. Buralarda topraksızlık yüzün
den cinayetler devam edip gitmektedir.. 

Bu kanunun eksikleri tamamlanarak, içtimai 
derdin asıl dâvası bu suretle bulunmuş olacaktır. 

Tekliflerimi maddelerin müzakeresi sırasında 
arzedeceğim. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Sa

yın arkadaşlar, bu kanun Adalet Komisyonun
da müzakere edildiği zaman, derin derin tartış
malar yaptık. Goloğlu arkadaşımız oraya da gel
di, noktai nazarını ifade etti. Nihayet biz bu 
kanunun antidemokratik bir kanun olduğuna 
kani olduk, teklifi reddettik ve kaldırılmasını 
heyeti celilenize teklif ettik. Fakat başta Goloğ
lu arkadaşımız olduğu halde kendisine ilti
hak eden diğer hatipler vaziyetin hususiyetini 
bilhassa şimdi Cemal Bey kardeşimiz de söyledik
leri gibi, muhitinde tek adama rastgelmemiş ki, 

bu Kan Gütme Kanunundan memnun olmasın. 
Ben korktum, bu sözden, «korkunç bir mem

leket bu Trabzon» dedim. Memleketin bu köşe
sinde mutlaka bu kanunun yaşaması lazımsa o 
halde mevziî kanunlar yapalım. Ta Mardin'den 
Hopa'ya kadar ve izmir'den Şarkın her hangi 
tnünteha bir noktasına kadar âm ve şâmil bir 
kanun yaparak memleketin sinesinde böyle re'-
sen ve şahsan ihkakı hak mahiyetini, taşıyan 
tedip hakkını Devletin elinden alıp doğrudan 
doğruya şahsan-, «Sen öldürdün bana mensup 
bir adamı, işte ben de seni öldürüyorum.» diyen 
ve Ahmet Beyin dediği gibi, feolidite devrinin 
hâtıralarını bizde yaşatan bu vaziyetten şahsan 
ve encümen namına müteesssiriz. Fakat, söz si
zindir, ret talebini kabul buyurdunuz. Yani ko
misyonumuzun ilga teklifini reddettiniz. Goloğ
lu arkadaşımız «Antidemokratik olduğunda hiç 
kimsenin iştibah etmediği bu kanunu ele alır
ken, bu mübrim ve tazyik edici hal karşısında 
duralım ve realite ile uğraşalım, kaldırmıyalım 
fakat tadil edelim.» dedi. 

Cevdet Soydan : «Adliye Vekili söz verdi, ye
ni kanun getirecekti gelmedi dedi» Burada söy
lenen sözlerin teşriî bir beyan olduğunu her ar
kadaş her Bakan bilir. Tenkid haklıdır. İştirak 
ederim. 

Bu teklifiyle Goloğlu yeni ve muadil bir şe
kille geliyor ve diyor ki : (Mademki kanunun 
kaldırılması teklifini reddettiniz; o halde bu 
kanunun' sinesinde tahammül edilemiyecek hü
kümler vardır; bari bunları tadil edelim. Tadil 
tasarısı okunduğu zaman ağyarını mâni hüküm
ler tesis edildiği görülür. Bu kanun antidemok
ratik olmasına rağmen yaşıyacaksa, ki, yaşa
maktadır; bu tadil hükümlerini kabul etmek za
ruridir.) Yalnız Goloğlu'nun bir noktai nazarı
na iştirak etmiyorum. Bu bir tedbir mevzuu 
değildir. Bu bir tahfif kanunudur. Kanunlar 

: esasen tedbirleri ihtiva ederler. Kanunun başı
na hususi bir etiket yapıştırarak, tedbir kanu
nu denmesini doğru bulmam. Bu kanun, bir 
tahfif tedbiridir. Bu itibarla bu teklifin heyeti 
umum iyesi itibariyle kabulü zaruridir. Tabiî 
maddelere geçildiği zaman sözümüz, sazımız ola
caktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, kanunun bir tedbir kanunu 
ı olup olmaması üzerinde konuşmaya pek lüzum. 
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görmüyorum. Sebebine gelinne: Bunun memle- j 
ket bünyesi üzerindeki tatbikinin pek faydabahş • 
olmıyacağı kanaatindayım. Ve nihayet facialarla 
dolu misalleri tebarüz ettirilmiş olduğu 
kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifi 
reddedilmiştir? 

Şimdi mesele bu tadil teklifi üzerinde konuş
maktan ibaret kalmaktadır. 

Arkadaşlar, tedbir kanunu diye telâkki edi
len bu Kan Gütme Kanununu değiştirirken, bil
hassa nakle tâbi tutulacak kimselerin cemiyet 
içinde birer muzır unsur olmalarını önlemek 
için onları müstahsil bir hale getirmek ve mü
reffeh kılmak gibi bâzı esaslı tedbirler alınması 
zarureti vardır. Muaddel kanun tasarısında da
hi bu kusur derpiş edilmemiştir. 

Küçük çocukları, ihtiyarları, nihayet doksan
lık ihtiyarlan 500 km. uzağa naklederken, bil
hassa köy hayatı, iptidai hayat geçirmeleri iti
bariyle bir varlıkları mevcut olmıyan kitleyi 
ehemmiyetle nazarı itibara alalım ve bu aileleri 
bugün göz önünde tutalım. Eğer bu işi yapmaz
sak dilenmeden başka her hangi bir suretle 
geçimlerini temin etmeleri mümkün olamaz. 
Bu vaziyet karşısında cemiyet içerisinde mu
zır unsur olarak yetişmekten başka bir hüviyet 
taşıyamazlar. Her hangi bir suçluya ceza diğer
lerine ibret olsun diye verilir. Bu.itibarla tâdi- j 
le mutlak surette mahtaç olan bu kanunun mu
cip sebepleri, maddeleri nakâfidir. 

Bundan başka Hâmid Şevket İnce arkada
şımızın da üzerinde durdukları gibi bir kanun 
fiilen bir mıntakada tatbik edilecek gibi bir 
kayıtla mukayyet olamaz. Hususi kanunlar çı
karmak hususunda biraz ihtiyatlı olmamız lâ-
zımgelir. 

Bu kanunun falan yerde tatbiki lâzmıgelir, 
Vekiller Heyetine salâhiyet verilir şeklindeki 
kanunlardan çekinilmelidir. Bu gibi şeyler kalk
mıştır. Eğer kan gütme Türk vatanının her ta- J 
rafında varsa, kanun da her yerde tatbik edil
sin. Niçin İzmir'de, Afyon'da kan gütme vaka
ları olduğu halde kanun tatbik edilmesin de, Ka
radeniz sahillerinde Şark illerinde tatbik edilsin. 
Bu vilâyetlerin istisna edilmeleri sebebi nedir? I 
Zaten bu kanunun bir tedbir kanunu olmadığı
nı Goloğlu arkadaşım da ifade ettiler. Kanun bu-. ı 
gün tatbik edilmektedir, mer'idir. Böyle olduğu j 
halde yine vakalar biribirini takip etmektedir. J 
Her gün gazetelerde birçok vakalar okuyoruz, j 
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Bunları tefrik imkânı bilo kalmamıştır. Şimdi 
bu kanun da tamamen ihtiyaca cevap vermediği 
için, bu tasarının, biraz daha üzerinde durup, 
işlenmesi zımnında Adalet Komisyonundan geç
mesi lâzımdır. Bunu temin maksadiyle hazırla
dığım bir teklifi Yüksek Başkanlık makamına 
arzediyorum. Bu hususun biraz daha incelenip, 
hakikaten tam mânasiyle ihtiyaca cevap verecek 
hale getirilmek üzere Adalet Komisyonunda bir
az daha tetkika tâbi tutulmasına kaani olarak 
arzı keyfiyet ediyorum. (Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN —• Kifayet hakkında bir önerge 
vardır efendim. -

İZZET AKÇAL (Rize) — Adalet Bakanına 
bir sual tevcih edeceğim. 

BAŞKAN — Evvelâ kifayet takririni okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kan Gütme Kanununun tadili hakkındaki 

teklifin tümü üzerinde yapılan müzakere kâfi
dir, 

Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Nusret Kirişcioğlu 

BAŞKAN —• Efendim, Adalet Bakanlığın
dan bir sual var. Buyurun. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Kanunun kaldı
rılması için yapılan teklifin müzakeresi sırasın
da Adalet Bakanı Hükümet adına, (Tedbirler 
alacağız ve tedbirlerle geleceğiz, tedbirler alının
caya kadar, kanun tasarısı gelinceye kadar bu 
kanunun yürürlükte kalmasını faydalı görüyo
rum, ben de arkadaşların fikirlerine iştirak edi
yorum, antidemokratik bir kanundur) diye bir 
söz sarfetmişlerdir. O tarihten bu tarihe kadar 
bir sene 9 ay gibi bir müddet geçti. Adalet Ba
kanlığı bu kanunun kaldırılması ve kan gütme 
hâdiselerini önlemek için ne gibi tedbirler almış
tır, kanun çalışmaları var mıdır? 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKÎ ÇÎ-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Arkadaşlar, Adalet Ba
kanlığını iki hafta evvel deruhde etmiş bulunu
yorum. Bu kanun hakkında Adalet Komisyonun
da şahsi olarak noktai nazarımı açıkça belirtmiş 
bir arkadaşınızım. O zaman şahsi olarak bu ka
nunun kaldırılması yolunda arkadaşlarımla hattâ 
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ittifaka yakm bir şekilde karara varmıştık. Ba
kanlığa geldikten sonra ve Meclisi Âlinin bu te-
eelliyatı muvacehesinde kanunun bir kerre daha 
üzerinde durulması zaruretine ben de iştirak 
etmiş bulunuyorum. 

Bakanlığımız hazırladığı Ceza Kanunu tadi
lâtında ve bilhassa 450 nci maddenin sonuna ek
lediği bir fıkrada kan gütme dâvasından müte
vellit adam öldürme suçlarına ölüm cezası tesbit 
etmiş bulunmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Yine Bakanlığımız idari bir tedbir olarak şimdi
ye kadar kan gütme cürmünden ceza giymiş 
kimseleri iş esasına müstenit ceza evlerine gön
dermekte iken bu kere, bu cürümden hüküm 
giymiş bulunan kimseleri iş esasına dayanan 
ceza evlerine göndermemeyi prensip olarak ka
rar altına almış bulunmaktadır. (Bravo sesle
r i ) . Eğer Yüksek Heyeiniz lütfen bir mehil ve
recek olursa, bu defa üzerine mesuliyet almış 
bir arkadaşınız sifattiyle, şahsi kanaatlerimizi 
ve şimdi Heyeti Umumiyede tezahür eden te
mayülü, birleştirmek suretiyle cemiyete uygun 
bir tedbir üzerinde fikrimizi, naktai nazarları
mızı arzetmiş oluruz. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Kifaye
tin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel aleyhte Bahadır 
Dülger söz almıştır. Buyurun Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, Meclisi Âlide bu kanunun daha evvel ko
nuşulması sırasında, kanunun esas itibariyle 
antidemokratik olduğu, Anayasanın ruhuna 
aykırı olduğu ifade edilmişti. Şimdi kanuna 
son derece taraftar görünen Trabzon Milletve
kili Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız sözleri
ne başlarken, ibu kanamın Anayasanın ruhiyle, 
insantok hukuku ile 'kabili telif olup olmadığı 
meselesi üzerinde ısrar ettiler, aynı noktada 
Hâmid Şevket Bey arkadaşımız da, bu kanu
nun antidemokratik olduğunu, Anayasa ruhu 
ile 'kabili telif olmadığı meselesini ortaya koy
dular. Şimdi 'böyle bir mesele ortada iken, bi
zim meclisimiz; hususi bir kanunu çıkarmaktan 
ziyade, yeminle bağlı olduğu Anayasanın ru
hunu ve insanlık hukukunu korumakla mükellef 
bir Meclistir. 

Binaenaleyh, ortada böyle bir mesele mev
cut iken, kanunun esas bakımdan Anayasa ru
huna aykırılığı iddiası ortaya atılmışken, bu id-
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(bertaraf edilmeden, «ski kanunu tarein eden, 

a y 4 haleti rahiyeyi ve aynı espiriyi bu Meclis
çe l^abul edilmiş gibi gösterebilecek bir karara bu 
Mecjlis sürüklenemez. Binaenaleyh kifayeti mü
zakerenin reddedilmesi ve her şeyden evvel or
taya çıkmış olan, bu kanunun Anayasanın ru
hu jile kabili »telif olup olmadığı ve kanun kabul 
ediljdiği takdirde muhafazasına memur olduğu
mu^ Anayasa ruhunun ve espirisinin haleldar 
edilip edilmiyeceği meselesinin halli ve tetkiki 
lâzımdır. Bu itibarla pek süratle verilmiş olan 
Nuaret Kirişeioğlu arkadaşımızın (kifayeti müza
kere takririnin reddedilmesini Yüksek Meclisten 
talep ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.j. Reddedilmiştir. . 

jVlüzakereye devam ediyoruz. Söz Hidayet 
Aykjlıner'indir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Arka
daşlar, kan gütme saikiyle katil yapanların ak
rabalarının tehcire tâbi olduğu hakkındaki ka
nun içtimai bir derdin yanlış tedavisidir. Türk 
cemiyetinde katil çok oluyor. Niçin? Bunu tet
kiki etmek lâzımdır. İçtimai mesele buradadır. 
Bizj Fransızlardan bir kanun almışız, diyor ki; 
kasjten katlin cezası 15 senedir. Sudan ucuz bir 
şey, Bu memlekette 15 sene hapisanede yatan 
kaajtii yoktur. Kulağımızla çok vakit duymuşuz
dur; birisi ,bir diğerini ölümle tehdit ettiği za
manı (senin için 7,5 seneyi göze aldım) der. Bu 
memlekette Meşrutiyet, Cumhuriyet, Demokrasi 
inkılâbı diye muhtelif vesilelerle kaatiller lehine 
yakılan aflar, cezanın tesiri terhibisini ortadan 
kaldırıyor. Daha dün Af Kanununu çıkardık
tan) sonra Konya'da, ikinci gün kaaitil bir adam, 
maktulün akrabası tarafından öldürülmüştür. 
Biri insanın babası, evlâdı öldürülür, muhtelif 
vesilelerle muhaffif sebepler uydurulur, taam-
müjt varsa bile o fiiliyatta yoktur denilir. Çün-# 

kü; taammdün cezası Türk Ceza Kanununda 
idahıdır, (Taammüden öldürmüştür) diye mah
keme kararlarında hiçbir vakit bir hüküm görül
me)!. Birer vesile ve bahane ile taammüt ortadan 
kaljtar ve yerine «kasdi katil» kaim olur. Bu 
da jmuhtelif sebeplerle tahfif veya affedilir. Ce
miyet cezasını vermezse, pek tabiî olarak, fert 
buıjıa karşı intikam hissi besler. Kendisini mü
dafaa için bu iritikama baş vurur. Halbuki ce
miyet kendisine lâyik olan cezayı verirse, bitta-
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bi, bu gibi intikam hisleri ortadan kendiliğinden 
kalkar. Çünkü tabiatta, yaradılışta intikam his
si mevcuttur. Cemiyet bunu üzerinle alır ve gü
zel bir ceza tatbik etti mi, nizamı âmme avdet 
etmiş olur. Bu kanun ise, içtimai bir derdin 
yanlış bir tedavisidir. 

Arkadaşlar, filhakika mevcut kanun kan güt
me sebeiyle katledenlerin akrabalarının 500 ki
lometre daha ileri bir yere sürülmesini âmirdir. 
Bugün Rize İstanbul'dan 500 kilometre daha 
Uzaktır. Mahmut Goloğlu arkadaşım dediler ki; 
«kan gütme sebebiyle katiller hâlâ devam etmek
tedir.» Fakat hemen söyliyeyim ki, bu söyledik
leri derde deva olmamıştır. Babası katledilmiş 
olan bir kimse kaatil bin kilometre uzakta da ol
sa, eğer memleketin adaleti o kaatile cezasını lâ-
yıkiyle verilmemiş ise, gider intikamını alır. 
İstanbul'da vukuagelen hâdiselerin kaatilleri 
Rize'deki maktullerin akrabalarıdır. 

Mahmut Goloğlu arkadaşımız diyor ki, «Eli
mizdeki kanun fena bir kanundur, ben bunu 
mümkün olduğu kadar tahfif edeceğim, benim 
hayra giden adımımı niçin kösteklersiniz?..» Bu 
derdin kökünü, esasını halletmek lâzımgelir. 

Bendeniz daha evvel Adalet Bakanına tevci
hi sual edecektim, «memlekette siyaseti cezaiyeyi 
tedvir ile mesul bir adam olarak bunu izah eder 
misiniz?» diyecektim; İzzet Akçal arkadaşım 
bana takaddüm etti, Adliye Vekiline tevcihi su
al etti. Bir vekil değişmişse vekâiet değişme
miştir. Memleket şahıs ile kaim değildir. Siya
seti cezaiyeyi tedvir ve idare ile mükellef ma
kam mevcuttur. Teşekkür ederim ki, lâzımge-
len tedbirleri alacağını beyan buyurmuştur. Bu 
meselede mehil verelim. Bu mühim ve Türk ce
miyetinin ezelî ve ebedî derdini lâyıkı veçhile 
hallederek bize getirsinler. Goloğlu'nun teklifi 
bir yarım tedbirdir. Yarım tedbirle sahai mede
niyette yol alınmaz. 

BAŞKAN — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNBDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Efedim bendeniz adalette mesuliyet taşırken 
burada bu mesele mevzuubahs olmuştu. O va-
kitki mâruzâtım şu idi: Bu kanunu kaldırmaz
dan evvel bunun bırakacağı boşlukları doldur
mak lâzımdır, demiştim. Ondan sonra mesele 
ele alınmıştır. Muhterem halefimin arzettiği şe
kilde Ceza Kanunu üzerinde çalışan komisyon 
bunu da taammüt meselesi olarak ele almıştır. 
Yani bir katilden dolayı kan gütmeyi esbabı 
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muhaffife olarak değil, bunun taammüdün tam 
kendisi olarak ele almak suretiyle Ceza Kanu
nuna hükümler vaz'etmek yoluna girmiştir. 

Diğer hususları arkadaşlarım izah etti. Ben 
kısaca şunu arzetmek isterim ki, Hidayet Ay-
dmer'in dediği gibi bir mehil vermek lâzımdır. 
Ceza Kanununa esaslı hükümler konmadan bu 
kanunu kaldırmak acele olur. Şahsan malûmat-
tarım, ceza evinden tahliye edilen bir mahpus, 
buradan çıkmak istememiş, «beni burada bıra
kınız, çıktığım takdirde beni öldürecekler» de
miştir. Ceza evi bu mahpusun izini kaybetmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu bakımdan arkadaşlar, Ceza Kanununa 
esaslı hükümler konmadıkça böyle bir kanunu 
çıkarmak acele olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir* 
BAŞKAN — Halil Özyörük. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, evvelce bu kanunun kaldırılması hak
kında ileri sürülmüş olan iddialar Yüksek Mec-
lisinizce kabul edilmiyerek kanunun devamı 
tasvip edilmiş, yalnız hükümleri hakkında ye
niden tetkikat yapılmak üzere Geçici Komisyana 
havale edilmişti. Kanun yeni şekli ile, yeni 
hükümleri ile Yüksek Huzurunuza gelmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
ettiği için yeniden bu hususta mütalâa arzetmek-
ten memnu, değiliz. Kanunun bu şekilde kabul 
veya reddedilmesi hususunda Yüksek Meclis 
hâkimdir. Binaenaleyh bir kanunun reddi hak
kında Yüksek Meclisinizce verilmiş olan bir ka
rar bir sene geçmedikçe o kanunun yeniden mü
zakere edilmesine mânidir. Fakat böyle bir 
karar bulunmadıkça yeniden müzakere etmekten 
Yüksek Meclisi menedecek hiçbir hüküm mev
cut değildir. Binaenaleyh esası hakkında burada 
beyanı mütalâa etmek hakkımızdır. 

Şimdi bu kanun Anayasa hukuku bakımın
dan kabili müdafaa mıdır? Bahadır Dülger ar
kadaşımızın ileri sürdükleri gibi, Anayasa hu
kuku bakımından kabili müdafaa değilse o hal
de bu kanunu Büyük Meclisten çıkartmamak 
lâzımdır. Çünkü hiçbir kanun Anayasaya mu
halif olamaz. Anayasanın vatandaşa temin et
miş olduğu tabiî haklar arasında mülkiyet, ika
met serbestisi, siyasi ve buna ait olan diğer 
hakları kabul etmiş ve kanuni haklarla mukay
yet olmaksızın bu hudut çerçevesi dâhilinde 
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vatandaşları bu haklardan istifade etmeye müs-
tait kılmıştır. Bu kanunun ruh ve mânasiyle 
vatandaşlar bu haktan mahrum edilmektedir. 
Vatandaş niçin mahrum ediliyor? Çünkü ken
disine mensup olan aile efradından birisi kan 
gütme vesilesiyle bir suç işlemiş, bir adam öl
dürmüştür. Olabilir. Nihayet bu taammüt de
diğimiz bir vasfa mukarin işlenmiş bir suçtur. 

Keza ceza şahsidir. Binaenaleyh, ukubatta 
niyabet câri olmadığı îslâm hukukunda kabul 
edilmiş ve Garp hukukunda da cezanın şahsiye
ti aynı şekilde kabul edilmiş ve iki hüküm ara
sında tam bir benzerlik bulunduğuna göre, ce
zanın suç işliyen adama, onun fiiline verilir. 
Dolayısiyle karabet derecesi kanunla tâyin edil
miş olan kimseler hakkında birtakım tahdidat 
tatbik etmek doğru olamaz. Ne yapıyoruz? Onu 
karabet derecesine göre, 500 kilometreden uzak 
bir yere sürüyoruz, ve orada ikamete mecbur 
ediyoruz. Bu vatandaşın tabiî hakkına ve hür
riyetine münafidir. Binaenaleyh bu, Anayasa 
hukukunun esaslarına ve umdelerine münafi ol
duğuna göre, kabili müdafaa bir kanun olur 
mu? Diyorlar ki ; bu bir tedbirdir. Tedbir ne
dir? Kan gütme sebebiyle bir suç işlenmiştir. 
Bu suçu işliyenin akrabalarından bâzıları için 
bir tehlike vardır, , bu tehlikeden sıyanet için 
bunları başka yerlere gönderelim. Acaba o 
başka yerlerde hakikaten bunlar korunabile
cek mi? Bunlar istiyorlar mı oraya gitmeyi? 
Kendi arzuları ile mi gideceklerdir? Hayır. 
Böyle bir şey yoktur. Bunları cebren oraya gön
deriyoruz. 

Diyorlar ki, bu Kan Gütme Kanunu dolayı
siyle suçlar azalmıştır. Bu kanun şimdiye ka
dar nerelerde tatbik edilmiş ve kaç kimse hak
kında tatbik edilmiştir? Ben öyle tahmin edi
yorum ki. Temyizde, şimdiye kadar, 25 sene 
zarfında, bu mevzu hakkında iki tane karar 
verilmiştir. Bundan fazla bir karar yoktur. 

Tatbik edilecek yerler mahdut ve muayyen
dir. Binaenaleyh bu kanunu antidemokratik 
olan kanunların başında saydığımız halde na
sıl mevcudiyetine karar verebiliriz? Bu, cid
den şayanı dikkat bir haldir. 

Bu kanunu vatandaşların hayatını sıyanet 
bakımından bir tedbir olarak mülâhaza ediyor
lar. Bugün birçok kimselere ölümle tehdit tar
zında birtakım ihbarlar geliyor. Hakikaten 
de bunlar bir tehdit altındadırlar, O halde bu 
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kimselerin hayatını sıyanet etmek için kendile
rini! bulundukları yerden uzak bir mahalle sevke-
der^k oralarda muhafaza altına alalım. Halbuki 
bu jıanun hiçbir zaman bu neticeyi istihsale mü
sait 1 değildir. Nitekim emsali hâdiselerde böyle 
yerberi değiştirilmiş olan kimselerin peşini takip 
edi^ intikamını orada almış olanlar vardır. Bu da 
tam) bir tedbir olarak mütalâa edilemez. Binaena
leyh bu kanun bir aczin ifadesidir. Biz, Hükü
met) olarak, Devlet olarak sizin hayatınızı ko
runcakta izharı aczediyoruz, bu sebeple sizi mu
hafaza etmek için 500 kilometrelik bir mahalde 
oturacaksınız, diyoruz. Bilmiyorum bu, Devlet 
ototitesiyle ne dereceye kadar kabili teliftir, bu
nu [yüksek takdirinize terkederim. 

Bayın Adalet Bakanımız kan gütme hâdiseleri 
dol iyısiyle Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 
sonjına bir fıkra ilâve edilmek tasavvurunda bu
lunduklarından bahsettiler. Kan gütme sebebiyle 
işlejımiş olan suçlar, taammüden işlenmiş suçlar 
denjıektir. Yani devam eden ve takip edilen bir 
husjumetin neticesinde, intikam almak için işlen
miş) bir suçtur ve taammüdün bütün vasıflarını 
haildir. 450 nci madde ile taammüden işlenen-
suçfarm cezası idam olduğuna göre, kan gütme 
seb^bile işlenmiş olan suçların faillerinin idam 
cezasına çarptırılması hakkında ayrıca bir kayıt 
ve jcikra ilâvesine bendenizce mahal ve lüzum yok
tur! iki aile arasında bir husumet olabilir, kan 
gütjme sebebiyle. Böyle bir sebep mevcut ama, 
sueju işlediği zaman fevren işlemiştir, tki aile 
arajsmda , kan gütme mevcuttur. Maktule teca
vüzle katil suçu işlenmiştir. Aralarında kan. güt
me) var diye adam idam edilecektir. Yani bir cok 
halası? karar ve muamelelere sebebiyet verilebilir. 
Be|ı kendilerinden rica ederim, bunu mevzuata 
sokjmasmilar ve böyle bir fıkra ilâvesinden vaz
geçsinler. Sonra suç işlemeden evvel tedbir al-
majk lâzım olduğunu ifade eden arkadaşımız var
dır!. Kan gütme 20 sene, 30 sene devam eden 
biri husumetin neticesinde bir katil ika edilmek su
retiyle meydana çıkabilir. Şimdi aradan 10 sene 
biıj müddet geçmiştir, kan gütmeye delâlet ede
cek eski bir dargınlıktan başka da bir şey yoktur. 
Gilnün birinde böyle bir hal mevcut iken şu adam 
akrabamdan filânı öldürmüştür, yahut akraba
mın onun akrabasından birisini günün birinde 
ölcfürmesi lâzımdır, korumak için kanunu tat
bik edinmesi mümkündür? Bu bir tevehhümdür, 
tefehhüme itibar edilemez. Binaenaleyh suç iş-
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ledikten sonra ancak ceza ve bu kanun tatbik edi- I 
lebilir. Hiç bir noktadan kabili müdafaa olmı-
yan bu kanunun ret edilmesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ömer Bilen 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, kan 

gütme. Bu kan gütme filân ilde, filân ilçede var- I 
dır diye böylece işi tahsis ve tâyin etmeyi ben I 
pek anlamıyorum. Kan gütme her yerde vardır. 
Çünkü tab 'ı beşerde birtakım iyi hasletler olmak- I 
la beraber kendini müdafaa etmek için intikam 
hasleti de elbette mevcuttur. Binaenaleyh o in- I 
tikam hasletini öldürmek, ancak kaatillere verile
cek cezanın şiddetiyle kabildir. Büyük Kitapta 
bir ayet vardır : «Ve leküm filkısası hayatün ya 
ülilelbab» Ey akıl sahipleri kısasta hayat vardır. I 
Kısasta hayat var mıdır?. Evet, hayat vardır. 
Ferdin öldürülmesi ile cemiyetin hayati tahtı 
temine alınıyor. îşte, filân yerde kan gütme var
dır, filân yerde yoktur, gibi birşey varit değildir, 
her yerde vardır, Yalınız bu kan gütme dâvası 
intikam hissini öldürmez, bu, kaatillere verilecek 
cezanın şiddeti ile ortadan kalkacaktır. Evet bir
takım muhaffif sebepler arıyaraktan bir kaatil 
altı ay sonra, üç ay sonra, üç sene sonra cemiyet 
içerisine kostakça girer ve gezerse elbette bu in
tikam çoğalır. Sürelim. Fakat sürmek bir tedbir 
değildir. İntikamı artırmaktır. İntikam otuz sene 
sürüyorsa biz kan gütmenin cezasını nefiy sure
tiyle verecek olursak bu üç bin sene sürer. 

Bizim Goloğlu, benim teklifim bu işi küçültü
yor diyor. Arkadaşlar zulmün büyüğü küçüğü ol
maz. Zulüm zulümdür, her vakit cemiyeti öldü
rür. Bunun için biz tedbir alalım. Ceza kanun
larımıza şiddetli hükümler koyalım. Kaatili idam 
edelim. Cemiyette böyle bir teşvik varsa, şimdi 
muhterem hukukçu arkadaşımın buyurduğu gibi 
suçta tasavvur ve tasmim vardır. Ana ve babası 
böyle kan gütme dâvasında olduğuna göre onun 
oğlunu ipe çekmekte hiçbir beis yoktur. O nasıl 
başkasının ocağını söndürmüşse, onun da sönme
si lâzımdır. Çünkü o fitneyi tahrik eder, uyandı
rır. Allah bu gibilere lanet etsin. Peygamberimi
zin yüksek bir sözü vardır : Fitne uyuyor, onu 
uyandırmıyalım. Biz fitneyi daha ocağında iken 
bastıralım, diyor. Böyle bir kanun yaşamaktansa 
yaşamaması daha evlâdır. Çünkü cemiyeti bu ka
nun adamakıllı zarara sokar. Onun için kaldırıl
ması ve yerine 20 nci asra yakışır, suçlunun şah
sına münhasır kalacak bir kanun çıkması ve bü- I 
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tün insanlara refah, saadet, huzur temin etmesi 
kanaatindeyim. 

İrade, emir menlehülemrindir. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, cinayetler başta olmak üzere 
birçok suçların arttığı ve bu halin birçok muhit
lerde huzursuzluk, asayişsizlik doğurduğu bir 
hakikattir. Ancak bunun birçok sebepleri var
dır: Bu sebepler iktisadi, içtimai, kültürel, zirai 
sebeplerdir. Bunda Hükümetin aldığı ve alacağı 
tedbirlerin asla yeri yoktur. Söylediğim bu ço
ğalma istatistik kayıtları ile sabittir. Bunu birçok 
yerlerde de görmüş bulunuyoruz. Arkadaşlar, ben 
evvelâ Kan Gütme Kanunu üzerinde bu kadar 
hassasiyetin yerinde olup olmadığı hususu üze
rinde durmak istiyorum. Kan gütmenin aslında 
taammüt mevcuttur. Binaenaleyh kan gütme saiki 
ile işlenen bütün suçların idam edilmesi elzem
dir. Ben bu mevzu üzerinde tetkikatta bulundum. 
Adalet Bakanlığına gittim, bir senede kaç kişi 
idam edilmiştir diye istatistikleri araştırdım. 

Son iki sene içerisinde, kabul etmiş olduğu
muz Af Kanunu dolayısiyle olacak, idam yoktur. 
Ondan evvelki senelerde vasati olarak senede se
kiz kişi idam edilmiştir. 

Şu halde Kan Gütme Kanunu bu memlekette 
ancak sekiz kişiye tatbik edilebilmiştir. Bunun 
haricinde demek ki, Kan Gütme Kanununun şü
mulüne giren bir hâdise bulunamamıştır. Fakat 
kaatil]erin birçoğu kan gütme sebebiyle işledik
leri suçu fevrî bir sebebe, tahrik edici bir sebebe 
irca ederek cinayetleri işlemektedir. 

Cinayetlerin ve bilhassa kan gütme sebebiyle 
işlenen cinayetlerin de azalması için umumi ola
rak hangi tedbirler üzerinde durmak cemiyetimiz 
için faydalıdır? 

Ceza Kanunumuzun umumi hükümleri ve bil
hassa tahfif hükümleri bünyemize uygun bulun
mamaktadır. Bilhassa asri ceza evleri son zaman
larda hemen her kaatili bünyesinde yaşatmakta 
ve Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin C ve D 
bentleri ile 16 ncı maddesindeki meşrutan tahliye 
hükmünün, hâkimin, mahkûmun sırtına yapıştır
dığı mahkûmiyet müddetinin yarısına muadil 
bir kısmın indirilmesi sebebiyle memleketimizde 
suçlar artmaktadır. Ve bu hal suçların artmasını 
birinci plânda teşvik ve tahrik etmektedir. 

Bilhassa arkadaşlar ceza prensipleri üzerinde 
dururken ve suçların azaltılmasına çalışılırken 
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Kan Gütme Kanunu gibi tatbik sahası istatistik 
kayıtlarına göre 8 kişiyi geçmiyen bir kanun 
üzerinde konuşmak ve karara varmaktan ziyade 
asri ceza evlerine gönderilmek suretiyle mah
kûmiyetin indirilmesi, meşrutan tahliye, hâkimin 
verdiği hükmün yarısını bertaraf edip daha mak
tulün kefeni kurumadan mahkûmları cemiyete 
iade eden ceza sistemini ortadan yok etmek mec
buriyetindeyiz. Bence bu kan gütme mevzuunu 
burada bırakarak Ceza Kanununun noksanlarım 
ele almak ve bunun üzerinde durmak lâzımdır. 
Nitekim arzettiğim mevzuatı değiştirmek için bir 
teklif hazırladım, Büyük Millet Meclisine intikal 
etmiştir. Kan Gütme Kanununun tatbiki evvelce 
arzettiğim istatistik kayıtlarına göre, vasati ola
rak senede âzami sekize baliğ olmaktadır. Bu 
kaydi malûmatı Adalet Bakanlığı Merkez «Büro
sundan aldım. KaMı ki, bunların kan gütme, 
taamriıüt sebebiyle idam edildikleri de anlaşıl
mamıştır. 

Yapacağımız iş, kan gütme dâvasını bir kena
ra bırakıp Ceza Kanununun ıslahı üzerinde dur
mak» lâzımdır. 

* BAŞKAN — Mahmut Goloğlu, buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, gittikçe üzüntüm artıyor. Ben 
tadil teklifi yapmak isterken kanunun aleyhin
deki arkadaşlara bir kere daha bu kanunun a-
leyhinde bulunabilmek fırsatını vc-dim. Ama 
mevzuumuz bu kanun şu mudur, bu mudur de
ğildir. Bu müzakereleri iki sene yaptık. Yük
sek Meclis, iki senede şimdi şurada dermeyaıı 
edilen, her biri ayrı bir kıymet taşıyan mütalâ- I 
alan dinledi ve fakat reddetti, binaenaleyh ka
nun hakkında söylenebilecek her ne varsa zaten 
yüksek huzurunuzda iki sene ayrı ayrı söylen
miştir. Buna rağmen yüksek Meclisiniz bu kanu
nu alıkoydu. Şimdi yeniden çıkıp bu kanun 
şöyledir, bu kanun böyledir, neticede bu kanu
nu kaldırmak lâzımdır demek caiz değildir. Tek
rar ediyorum elimizde bir kanun vardır, ben
deniz bu kanunun tadilini teklif ettim. Fakat 
hatip arkadaşlarımızın çoğu kanunun esasına ta
allûk eden mütalâalar beyan ettiler. Halbuki 
mesele bu değildir; mesele bu kanunun tadile 
muhtaç olup olmadığıdır. Bendeniz iddia ediyo
rum ve diyorum ki, bu kanun tadile muh
taçtır. Bir kere bu kanunun tadile muhtaç ol
duğu yolundaki mütalâaları kabul edelim de mad
deleri baştan teker teker ele alalyn, bunlar 

içinde komisyona gitmesi icabeden maddeler var
sa bunlar komisyona gitsin, yeniden incelensin. 
Burada konuşan arkadaşlarımız arasında bir
birini nakzeden öyle mütalâalara rastladım ki, 
hangisine ne şekilde cevap vereceğimi şaşırdım. 
pal i l özyörük arkadaşımız kan gütme hakkın
da topyekûn iki karar göstermiştir. Bununla 
anlatmak istedikleri nedir? Memlekette 25 sene 
zarfında yalnız iki kan gütme vakası mı olmuş
tur? Beri tarafta Hükümetten gelen istatistik
ler geçen seneler burada okundu. Bu iki rakamı
nın ne ifade ettiğini samimî olarak arzediyorum, 

' anlıyamadım. Bununla bu memlekette kan güt
me yoktur demek mi istiyorlar? 

Diğer taraftan diyorlar ki, kan gütme sebe
biyle adam öldürme vakalarında kaatil, nasıl ol
sa maktulün peşinden gider, orada öldürür. De
mek ki, kan gütme vardır. Sonra kan gütme yü
zünden olan ölüm vakalarında mahkemeler bu
nu taammüd kabul etmemiştir. Kan gütme se
bebiyle işlenen cinayetler tehevvüren de olur, 
taammüden de. Peşinden giderse taammüd olur. 
Fakat fevri olarak da adam öldürebilir. O adanı 
j karşısına çıkmıştır, eski kin dolay isiyle biçağı-
nı çekmiş, öldürmüştür. Bu inkâr edilemez. 
Oturulan yerlerden gayrı mahallerdeki vaka 
nispeti onda birdir. Bu kanun diğer onda dokuz 
içindir. Sonra diyorlar ki, bu kanun kan gütme 
olan her yerde tatbik edilmelidir. Kendilerine 
tamamen iştirak ediyorum. Hattâ birçok arka
daşlarımız; bana, ah mümkün olsa da bu Kan 

I Gütme Kanunu bizim mıntıkamızda da tatbik 
• edilse diye söylemişlerdir. Binaenaleyh Kan Güt
me Kanunu yalnız bu mıntıkalarda mı, yoksa 
diğer yerlere de mi tatbik edilmek iktiza eder. 
Denirse tamamına tatbik edilsin derim. Buna 
bir diyeceğim yoktur. 

Arkadaşlar bendeniz diyorum ki, sadece ka
nunun tadiline lüzum var mıdır, yok mudur, ya-

: pılan teklif doğru mudur, değil midir? Müzake-
\ re edilecek mevzu budur. Halbuki konuşan ar
kadaşlarımızın hepsi mevzuu müzakere olmıyan 
kanun üzerinde konştular, bu kanun ise bugün 

-meriyettedir. Ben meriyette olan ve kötü neti
celeri görülen kanunun tadilini teklif etmek
teyim. Yüksek heyetinizin esasen vaktiyle red
detmiş olduğu mütalâaları yeniden kabul ile 

İ teklifimi reddedeceğini ve bir seneden evvel 
yeni bir tadil mevzuuna girişilme yolunu kapıya-
cağını zannetmiyorum. Teklifimin kabul edil-
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meşini ve maddelere geçilmesini arz ve teklif edi
yorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında. Efendim, müzakere hakikaten 
muhtelif istikametlere giden bir çalkantı içinde
dir. Bunu, tam usule uygun şekilde neticelendir
mek lâzımdır. 

' Şimdi Hükümetten, Adalet Bakanından, ar
kadaşımız îzzet Akçal sual sordu. Adalet Baka
nı da bu hususta verdiği cevapta, makama yeni 
geldikleri için taraflarından esaslı bir şekilde tet
kik edilebilmesi için, tabiî bu tasarının büsbütün 
geciktirilmesi mahiyetinde olmıyarak, mevzuun 
tehirini teklif ettiler. Yüksek heyetiniz de bunu, 
geniş ölçüde bir tasvip ile karşıladı. Şimdi bu
nu Ceza Kanununun tümünün tadiline bağlamak, 
yahut bu tasarıyı müzakere etmeyip esas tasarı
nın reddini iltizam etmek, bütün bunlar usule 
mugayirdir. Şimdi elimizde bir metin var. Ya 
maddelere geçilmek suretiyle müzakereye girişe
ceğiz, faydayı bunda mülâhaza edeceğiz, yahut 
da reddedeceğiz. Sonra bu ikisinin ortasında bir 
vaziyet daha var, mesul hükümete, Adalet Ba
kanına mevzuu tetkik etmek için bir mehil veril
mesinin kabulü. Müsaade ederseniz mehil veril
sin ve ondan sonra yapacağımız müzakere ile iyi 
bir neticeye varılsın. Şimdi beyhude yere havan
da su doğuyoruz. Hükümet katî olarak bu mev
zuu tetkik etmek istiyor. Kendisine mehil vere
lim bu müddet zarfında tetkikatmı yapsın, Yük
sek Meclisi tenvir etsin, bu tenvir üzerine bir ka
rara vâsıl olabiliriz. 

Bunu komisyona göndermek, maddelere geçil
mesini teklif etmek veya mardelere geçmek ha
talı olur mülâhazasmdayım. 

BAŞKAN — Müzakereler bittikten sonra di
van bu meseledeki kanaatini heyeti celilenize ar-
zedecektir. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; söz alanlar sırası ile 
şunlardır: 

Kemal' Yörükoğlu, Sırrı Atalay, îzzet Akça], 
Ali Fahri îşeri, Sadri Maksudi 'Arsal. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey bendeniz usul hakkında bir nokta tek
lif etmiştim. Serdedilecek olan bütün mütalâala
rın faydaları ne olacaktır? Meclis faydasız yere 
yorulmuş olacaktır. Usul hakkındaki teklifimin 
reye konulmasında fayda vardır. 
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BAŞKAN — Takrir verin, düşünelim efen

dim. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Vereyim efendim. 
BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu, buyurun. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ kan gütme hakkın
daki kanun, muhakkak ki, eski bir zihniyetin 
mahsulüdür. Yeni MeclMe yeni bir zihniyetin 
hâkim olduğunu daima söylemekteyiz. 

Kan gütme dolayısiyle sert ve şiddetli tedbir
ler almak hakikaten Sayın Halil Özyörük arka
daşımızın tebarüz ettirdikleri gibi, Devletin, 
Hükümetin lâyikı veçhile tedbir alamamasından 
dolayı sert ve şiddetlü kanunları tatbik yoluna 
gitmekten başka bir şey değildir. Mademki yeni 
bir zihniyetle işe girişmişiz. Binaenaleyh, biz 
her hangi bir tedbiri sert ve şiddetli kanunlar 
taknin etmekle değil cemiyetin bünyesindeki bu 
bozukluğu ıslah edici tedbirler almakla mükelle
fiz. Yoksa bugün aynı kanunu devam ettirmek 
veyahut o kanuna başka bir şekil vermek'sure
tiyle netice itibariyle aynı kanunun tatbikmı 
devam ettirmekle prensiplerimizle bir tezat ve 
tenalmza düşeceğimiz kanaatindeyim arkadaş
lar. 

Bir kere bir kanun vaz 'ederken muhakkak 
ki, umumi ceza prensiplerini göz önünde tut
mamız lâzımdır. Umumi ceza prensiplerinden 
inhiraf edemeyiz, ceza şahsidir. Bu kanun ce
zanın şahsiliğine tamamen aykırıdır. Cezanın 
şahsiliği prensibinden, bütün dünyanın kabul 
ettiği bu prensipten na'sıl inhiraf edebiliriz ? 
Neymiş, bir mıntakada 'kan gütme dolayısiyle 
adam öldürme fazlaymış. Bu fazlalığı önle
mek için biz umumi prensiplerden fedakârlık 
edeceğiz. Asla buna lüzum yoktur. Binaena
leyh bu gibi hallerde başka türlü tedbirler al
mazız lâzımdır. Cezanın şahsiliğinden asla fe
dakârlık edemeyiz. Kaatil suç işlemiştir, Cemi
yet cezasını vermiştir, verecektir. Onun akra
balarını başka yere göndermek bir teldbir de
ğildir. Bunun müsbet netice vermediğini an
cak birkaç kararın Temyize intikal ettiğini sa-

j • lâhiyettar arkadaşımız ifade ettiler. 
Sonra biz mmtakavi kanunlar yapıyo

ruz. Bu kanunun ıstırabını vatandaşlar 
t bu memlekette uzun yıllar çekmişlerdir. 
I Bizim iktidarımızın ve Büyük Meclisin 
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aynı ıstırabı yaşatması temayülünü göstermesi- I 
ne «bendeniz ihtimal vermiyorum. Mmtakavi ka
nunların acılarını o nııntakada yaşıyan, vatan
daşlar o kadar çekmişlerdir ki„ biz böyle bir 
yola tekrar girersek şu muhakkaktır ki yine o 
mıntakalarda daha kötü bir tesir bırakmış olu
ruz, Zira aynı ıstırabı tekrar yaşatmak yoluna 
sapmış oluruz. Binaenaleyh biz böyle bir kanun 
yaparken, memleket realitesini, vatandaş tema
yülünü nazara, almak zaruret ve mecburiyetin
deyiz. 

Anayasaya aykırılığına gelince : Tamamen 
Anayasaya aykırıdır. Suçlunun cezasını verir
ken onun akrabalarının da, suçlunun cezasına 
iştirak ettirmemiz elbette ki ceza hukuki esasla
rına aykırı olur. Anayasaya aykırılığı için bir 
misal gösteriniz derseniz işte bu kanundur, de
rim. Binaenaleyh bu hususta Yüksek Meclisin 
çok hassas olmasını istirham ederim. 

Usul meselesine gelince : Bu kanunun kalk- I 
ması için mazbata reddedilmiş değildir. Bir I 
şartla mukayyettir. 

Goloğlu arkadaşımız, bir tadille geleceğim de
diler. Bu tadil vâ'di dolayısiyle ret talebi kabul I 
edilmemiştir, yoksa kanunun ilgası hakkındaki 
teklif aslında reddedilmiş sayılmaz. 

Ben Goloğlu arkadaşımızın getirmiş olduğu I 
teklifin reddini rica ediyorum. Eğer bu yapılır
sa en iyi iş yapılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay, İzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Mâruzâtım kısa 

olacaktır arkadaşlar. 
Siyasi hakları, âmme haklarını, insan hak- I 

larını lüzumsuz yere tahdit eden kanunlar an
tidemokratik kanunlardır. Parti olarak, B. M. 
Meclisi olarak, antidemokratik kanunların tasfi- I 
yesi üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Antide
mokratik kanunları araştırmakta olan komisyon I 
Kan Gütme sebebiyle Adam öldürme Suçları Hak- I 
kındaki Kanunu da bunların adadma dâhil ey
lemiştir. Bu maksatla bir sene yedi ay evvel bu I 
kanunun kaldırılmasına dair bir kanunla huzıı- I 
runuza geldik. O zaman Adalet Bakanı olan I 
Rükneddin Nasuhioğlu bu teklifimizin yerinde I 
bulunduğunu; Adalet Komisyonunun ittifakla I 
verdiği raporun da yerinde olduğunu kabul etti
ler. Ancak tedbirler alacağız, ondan sonra bu 
kanun kaldırılsın, diye beyanatta bulunmuşlar- I 
di. Bunun üzerinedir ki ; Hükümete tedbir almı- 1 
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ya fırsat vermek için bu kanun reddedilmiştir. 

Tamamiyle Anayasaya aykırı olan kanunun 
yaşaması hususunda bir iddiada bulunmayı, dâ
vamıza uygun bulmamaktayım. Maahaza, söz
lerimi Goloğlu arkadaşımın tadil teklifi üzerin
de teksif edeceğim. Çünkü Büyük Millet Mec
lisi iradesini izhar etmiş oldu. Kanunun kaldı
rılması yolundaki ikinci teklifin reddedilmesi 
üzerinden daha henüz bir sene dahi geçmemiş
tir. Tekrar bu mevzuu münakaşa edecek du
rumda bulunmadığımız kanaatindeyim. 

Goloğlu arkadaşımız bu tadil, teklifi ile kız-
lîardeş ve kız evlâtları nakledip etmemekte mah
kemeyi muhtar bir vaziyette bulundurmak iste
mektedir. Bundan başka 500 kilometrelik sa
ha haricinde ikamet ve seyahat serbestisini te
min etmeyi arzu etmektedir. Buna ilâveten de 
kan gütme suretiyle verilen mahkûmiyet karar
larının katileşmesinden sonra bir ay zarfında -
nakil kararı almak mecburiyetini tahmil edi
yorlar. 

Bu teklifin en mühim hükmü malî hüküm
dür. Nakledilecek olan şahısların mallarının 
değer pahasına verilmek suretiyle Maliyece sa-
tınalınması veya gidecekleri mahalde Devlete 
ait arazi varsa bu arazilerden mallarının kıy
metini karşılıyacak kısmının kendilerine veril
mesi hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bence bu tedbirler kafi ve tatmin edici, ye
nilikler getiren tedbirler değildir. 

Kızkardeş ve kız evlâtların, nakledilmiyerefc 
yalnız başlarına, himayeden maihpum bir halde 
yerlerinde bırakılmaları daha ziyade suçları iş
lemeyi teşvik eden, suç işlemiye sebep teşkil 
edecek olan âmilleri yaratır. Binaenaleyh bu 
hüküm ehemmiyetli ve takyidatı önliyecek bir 
hüküm değildir. Uzaklaştırılan şahısların beş 
yüz kilometre saha haricinde serbest seyahat
leri ise, bugün için vardır. Yeni bir hüküm de
ğildir. Beş yüz kilometre uzakta, arzu ettikleri 
yerde ikamet edebilmektedirler. Fakat hiçbir 
zaman beş yüz kilometre saha dâhiline giremi
yorlar. Esasen tatbikat da bu yoldadır. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Tatbi
katta yoktur. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bir hayli tetkikat 
yaptım, vardır, tatbikat bu şekildedir. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmıya-
Iım. 
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İZZET AKÇAL (Devamla) — Kan gütme I 

suretiyle verilen mahkûmiyet kararından bir ay 
sonra nakil kararı almak üzere Müddeiumumi
nin harekete geçmesi mecburiyetini de, tahmil 
etmektedir. Esasen bu yapılmaktadır. Hüküm 
kesbi katiyet edince müddeiumumi harekete I 
geçmektedir. Bu itibarla bu da .tatmin edici bir 
yenilik değildir. . 

Mevcut mallarının değer pah asiyi e Maliyece 
satınalmması hükmü ise, Maliyeye birtakım 
içinden çıkılmaz külfetler tahmil etmektedir. 
Bu itibarla bu da yerinde değildir. Evvelâ, pren
sip itibariyle, Maliye Bakanlığı, elindeki gay-
rmenkulleri tasfiye etmektedir. Bu yolda mal 
iktisabına zanederim taraftar olamaz. Kaldı ki, 
malların değer pahasının ne suretle tâyin ve 
takdir edileceği "kanunda derpiş edilmemiştir. 
Tatbikatta bu cihet ihtilâflara yol açabilir. Be
delinin ödenmesi birçok sebeplerle gecikebilir. 
Bu takdirde vatandaş sıkıntıya düşecektir. Bu
nun en kısa ve kestirme yolunu Adalet Komis
yonu tetkik ederek bulabilir ve tatbikata uygun 
şekilde bu vazifeyi sulh mahkemesine verebi
lir. Binaenaleyh Goloğlu arkadaşımın getirmiş 
olduğu bu teklif kâfi miktarda .hafifletici ve 
teminat teşkil edebilecek surette formüle edil- -
miş bir teklif değildir'. Bu suretle daha geniş 
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Bence 
kan gütme suretiyle adam öldüren şahsı, mut
laka idam etmek lâzımdır. Adalet teşkilâtının 
en yüksek kademesinde, çalışan arkadaşımız, 
bugünkü mevzuatla idam etmek imkânı olduğu
nu söylediler; ben şahsan, mütalâalarına, kanun 
bakımından (456 ncı maddenin 4 ncü numarası) 
tamamen iştirak ederim. Kan gütme taammüden I 
işlendiğine göre Ceza Kanununa bunun için 
hüküm koymaya lüzum yoktur. 450 nci madde
de bunu teinin edebilir. Ancak, Ceza Kanunu
nun 13, 14, 16 ve 51 nci ve 59 ncu maddelerinde 
tadilât yapılmadan taammüden adam Öldüren 
şahısların cezalarının 12 seneden fazlaya çı
karılması ekseriya mümkün olamamakta- I 
dır. Bu kan gütme suretiyle adam Öldüren 
şahısların cezalarını ağırlaştıran ve Meclisi 
Âlinin arzusuna uygun şekilde yapıla
cak olan bir kanun tasarısının hazırlıklarını 
işitmekteyiz. Fakat belki Adalet Bakanının bir 
sene yedi ay evvel söylediği gibi, getireceğim 
deyip de zamanında getirilmemesi ihtimaline meb-
ni bâzı arkadaşlarımız da böyle bir teklif ile Bü- I 
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yük Millet Meclisine gelmek üzeredirler. Arka
daşlarımın bu yoldaki çalışmalarını gördüm. Bir 
arkadaş da 13 ve 16 ncı maddelerin tadili tek
lifi ile Meclise gelmiştir. Binaenaleyh, tedbir
ler bu suretle Ceza Kanununun bünyesine alın
mak üzeredir. Esasen Tegkilâtı Esasiye Kanu
nuna aykırı olan bu tadil teklifini kabul etmek 
yerinde değildir, kanaatimce, bunu Anayasa 
Komisyonuna gönderelim, Anayasa bakımından 
tetkik edilsin, Adalet Komisyonuna yolhyalım. 
üzerinde tekrar dursun, çalışmalar yapsın. Ce
za Kanununu tadil tekliflerini tatmin edici va
ziyette bulursa kanunun kaldırılması için bir 
rapor tanzim etsin. Ve Ceza Kanununun tadili 
teklifinde Umumi Heyete en kısa bir zamanda 
intikâl ettirsin. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ALİ FAHRİ ÎŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; çok kıymetli hukukçu arkadaş
larımız konuştular. Ben bir hâdiseden bahsede
ceğim, yakında misalini gördüm size de arzede-
ceğim: Bandırma 'nm iki saat yakınında Akça-
pınar Köyünde Adem Yıldıztepe isminde bir zat 
vardır. Evine giderken, gündüz, aynı köyden 
birisi eski bir husumeti dolayısiyle kendisini ta
kip ediyor, evinin avlusuna girerken arkasın
dan yetişerek başından yaralıyor. Biçak beş san
tim başına saplanıyor. Hükümete haber verili
yor. Lâzımgelen tedbir almıyor. Fakat biraz 
sonra mütecaviz serbestçe, kollarını sallıyarak 
geziyor. Adem Yıldıztepe'nin 3 oğlu vardır. Bi
ri 16 yaşındadır, biri yeni askerden gelmiştir, 
diğeri de en büyüğüdür. Küçük diyor ki baba; 
mademki kanun hapsetmiyor, bırakın, kanunu, 
bunu hapsetmiyor, kanun ceza vermiyor, ben bu
nun cezasını vereceğim, iki kardeşim var, bir ba
bam var, yaşım küçük beş sene ceza verirler, beş 
sene bana hapisanede bunlar bakam az mı? diyor. 
Ben bunu ikna edemiyorum diye bana geldi, sa
mimiyetimiz var, partimize de hizmeti çoktur, 
kalktık beraber gittik. Çocuğa dedik İri, bu beş 
sene meselesi değildir, mahkûmiyet, sabıka me
selesidir, aynı zamanda bir lekedir, yapma, et
me, kanun cezasını verecek, yakında Meclisten 
kanunlar çıkacak dedik, binbir müşkülâtla önle
meye çalıştık. Ne ise adamcağız bir vazife ile 
başka yere gönderdi de iş önlendi. 

Arkadaşlar, bu kan gütme hep biz Türklerde. 
Neden Museviler birbirlerini öldürmüyorlar? Hiç 
Yahudiler birbirlerini öldürür mü? Bir tâbir 
vardır: Köylüyü inat. şehirliyi saltanat bitirir, 
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d«İer, intikamımı alacağım dedi mi, peşini m- I 
rakmıyor. Değil Şarkta buıgün, Karadeniz vilâ- ' 
yellerinde, en medeni memleketlerde geçen böy
le hâdiselerle her gün karşı karşıyayız. 

Bir de arkadaşlar, bu adamın cezasını ver
mek için günlerce müddeiumumi bekliyor. Bu
nun hakkında ne muamele yapıyor? Doktorlar
da muameleyi bir türlü çıkarmıyorlar. (Gürül
tüler, sadede sesleri). 

BAŞKAN — Teklif üzerinde konuşun efen
dim. . * 

ALÎ FAHRÎ İŞERÎ (Devamla) — Peki e-
f endim. Benim şikâyetim bugünkü Ceza kanun
larının hafifliğidir. Hulâsa, bir vatandaşa veya 
mütaaddit vatandaşlara tecavüz eden, hayatları
na kasdedenlere en ağır cezaları koyalım. Bu 
partimizin ve Hükümetimizin itibarını artırır. 
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Bu^ün vatandaşlar, demokrasinin ne olduğunu 
bilmiyorlar. Demokrasi demek, herkesin huzu
runu bozmak, herkese tecavüz etmek demek de
ğildir. Asıl bu kanun bir an evvel gelmelidir. 
(Nıjsap yok sesleri). 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, nisap kalmamıştır. Beş kişi 
ayajğa kalkıyoruz. 

'(Cemal Reşit Eyüboğlu, Kâmil Boran, Os
man Bölükbaşı, Kemal Türkoğlu ve Halil Sezai 
Erkut ayağa kalktılar.) 

BAŞKAN — SÖz sırası Cevdet Soydan arka-
da^ımızmdır. Fakat yapılan tetkikta çoğunluk 
olmadığı anlaşılmıştır. 

ş Pazartesi günü saat on beşte toplanılmak üze
re Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,48 

« • — 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI $ORIr 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrdhman 
Boyacıgiller'in, Millet Partisi Başkam Ömer 
Soylu'nun kaatilinin yakalanmaması sebebine ve 
bu hususta alınmış olan tedbirlere, Karadeniz sa
hilindeki il ve ilçelerle Konya İlinde son zaman
larda artan cinayetler karşısında zabıtanın hare
ketsiz kalması sebebine, son üç ay zarfımda ?>w il 
ve ilçelerde kaç ölüm hâdisesi olduğuna ve kaçının 
failinin bulunduğuna ve halkın bu asayişsizlik 
karşısında silâhlanması hususunda ne düşünüldÂİ-
ne dair sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasu-
hioğlu ve İçişleri Bakanı Ethem Menderes'in na
zili cevapları (G/771) 

8. VII .1952 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

İçişleri ve Adalet 
Bakanlardan yazılı soru. 

1. Çankırı Millet Partisi îl Başkanı Ömer 
Soylu'nun kaatilinin bugüne kadar yakalanma
ması sebebi nedir? 

2. Çankırı Valisinin asli vazifesini ifa etme 
mosinde ve kaatili yakalatmamasında ve mahallî 
zabıta âmirlerinin kaatili yakalamak hususunda 

ihmal ve terahileri vaı< imdir? Varsa vali ile bu 
yetkili ve sorumlu memurlar hakkında ne gibi ida
ri ve kanuni muamele yapılmıştır? 

3. Vali ile zabıta ve adliye âmirlerinin bir 
araya toplanarak ve parti başkanlarım ve kurul 
azalarını da çağırtarak müşterek zabıt yapmaları
nı icabettiren idari ve hukuki sebepler nelerdir? 
Bcjyle bir zabıt yapılmasına neden lüzum görül-
mfştür? 

4. Vazifeli memurların kaatili ve bununla il
gili sanıklar meydana çıkaracak yerde kanunen lü
zum ifade etmiyen işlerle uğraşmaları bakanlık
larınca mucibi mesuliyet görülmemiş midir? 

; 5. Halkın huzur ve sükûnunu bozan ve siyasi 
faaliyetlere dahi tesir icra eden ve vatandaşla
rı n korku altınd kalınlarına ve korku içinde yaşa
malarına sebebiyet veren bu hâdisede âtıl kalın
ması ve diğer adlî vakalarda olduğu üzere gereken 
takip işinde hareketsiz ve îsteks^ bir duruma dü
şülmesi sebebi nedir? 

6. Bakanlıklarınız vazifelilere bu olay üze
rinde hassasiyetle hareket etmeleri hususunda 
eınirler vermiş ve'bu işin hassasiyetle takip edil-
miesi içn ne gibi tedbirlere tevessül etmiştir? 

7. Tarihten bir ay kadar önce geniş ölçüde 
seyahat yaparak tetkik ettiğim Karadeniz il ve 
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ilçeleriyle Konya il ve ilçelerinde ezcümle 
Samsun'un Çarşamba İlçesinde bir ay içinde 22 
ölüm hâdisesi olduğunu Konya il ve ilçelerinde 
de Mengene Gazetesinde okuyup mahallen de tet
kik ve tahkik ederek tesbit ettiğim cinayetlerle 
Samsun ilinde bir tek şahsın Karakoldan 50 met
re mesafedeki eşhastan beş kişiyi tabanca ve bı
çakla yaralayıp bunlardan ikisinin ölümüne di
ğerlerinin ağır surette yaralanmasına sebebiyet 
vermesine rağmen zabıtanın habersiz kaldığı ve 
zabıtai adliye ve mania vazifesini ifa etmediği 
mahallî gazetelerden öğrenilmiştir. Son üç ay 
içinde bu il ve ilçelerde kaç ölüm olayı olmuş ve 
kaçının faili bulunmuş ve adliyeye verilmiştir?. 
Bunlardan kaçı mahkûm edilmiştir?. 

8. Memlekette bilhassa son zamanlarda cina
yetlerin artışında zabıta ve idare cihazının vazi
fe görmekte müşkülâta mâruz kaldığı ve heves
siz hareket ettiğine dair iddialar muvacehesinde 
bakanlıklarınız ne düşünmektedir?. 

9. Karadeniz, Orta Anadolu ile bilhassa Do
ğu illerinde halkımızın bu öldürme vakalarının 
çokluğu karşısında bizzarııre silahlanmaya mec
bur kaldıkları ve tecavüzler karşısında nefislerini 
müdafaa mecburiyetinde kaldıkları »ezdiğimiz 
yerler halkı tarafından bize şikâyet edilmektedir. 
Bu hal Devlet otoritesinin sarsılması ve idare ile 
zabıta kuvvetinin sebepleri bil in m iyen hususlar
dan dolayı gereği gibi vazife göremediklerini or
taya koyduğuna göre, bakanlıklarınızda adı ge
çen bölgelere ve alelûmum bütün yurda şâmil tet
kikler yapılmak ve bunu sebep vesaikleri tesbit 
edilmek üzere yetkili heyetlerce araştırma yapıl
ması düşünülmekte midir?. 

Memleket asayişini ilgilendiren yukarıki so
rularımın Adalet ve İçişleri Bakanları tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını ve memleketin 
tenevvür etmesi ve huzur ve sükûnun ne durum
da olduğunun vatandaşlara da yapılacak bir teb
liğ veya beyanatla açıklanmsmı memleket ve mil
let namına rica ederim. 

İşbu yazılı sorumun cevaplandırılması için İç
tüzük gereğince icabeden işlemin ifasına delâlet 
edilmesini saygılarımla dilerim. 

8 Temmuz 1951 Denizli 
Millet Partisi Meclis Grubu 

üyesi 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

. 1952 0 : 1 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 4 . XI . 1952 
O. İŞ. H. Müdürlüğü 

Özel 251 
' a y i : Genel 980 

Özü : Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller'in 
yazılı sorusu H. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

18 . VII . 1952 gün. ve Genel Kâtip Kanunlar 
Müdürlüğü 4006/8594 sayılı Y. K. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı
giller tarafından verilip tevdi buyurulan 8 .VII. 
1952 tarihli yazılı soru önergesinde zikrolunan 
hususlardan Bakanlığımızı ilgilendiren kısım
lar aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Bakanlık, Millet Partisi Çankırı İl Baş
kanı Ömer Soylu'nun öldürülmesi hâdisesine 
Kudret Gazetesinin 23 . VI . 1952 tarihli nüsha
sında çıkan bir yazı ile muttali olmuş ve mesele 
mahiyeti ile yapılan işlemlerde bir yolsuzluk bu
lunup bulunmadığının bildirilmesi ve sanığın 
yakalanması hususunda gerekli tedbirlerin alın
ması aynı tarihli telle Çankırı C. Savcılığına 
tebliğ ve keyfiyet telefonla ve ayrıca 9.VII.1952 
tarihli telle de tekit olunmuştur. 

Bu hususta yine Çankırı O. Savcılığına yazı
lan 10 . VII . 1952 tarihli yazımızda; sadece mu
hitinde değil, memleket dâhilinde büyük ölçüde 
teessür ve heyecan uyandıran Ömer Soylu'nun 
katli hâdisesinin gündüzün meşhuden vukubul-
muş olmasına ve aradan da yirmi gün gibi uzun 
bir zaman geçmiş bulunmasına rağmen suçlu ile 
şeriklerinin meydana çıkarılmamış ve yakalan
mamış olmalarının, Devlet ve Hükümet otoritesi 
ve bilhassa âmme hukuku aleyhinde husule geti
receği tesirden başka ilgililerin vazifeye bağlılık 
derecelerini tâyinde bir kıstas teşkil etmesi bakı
mından da son derecede dikkati calip bulundu
ğu tebarüz ettirildikten sonra, idare ve zabıta 
makamlariyle sıkı surette iş birliği yapılmak ve 
icabeden sair makamlarla da derhal temas ve mu
habereye geçilmek suretiyle suçun hakiki fail ve 
şeriklerinin, daha fazla zaman kaybına ve bu 
yüzden delillerin ziyama yer verilmeksizin kı
sa bir zama<nda mutlaka meydana çıkarılması
nın temini ve bildirilmesi önemle te'bliğ olun
muştur. Bu hususta Çankırı C. Savcılığından 
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muhtelif tarihlerde alman telgraf ve yazılara I 
göre; 

Hâdise 21 . VI . 1952 Cumartesi günü saat | 
13 sıralarında vukubulmuştur. Derhal işe el ko
nularak failin, Dümelli Köyünden Abdullah-
oğlu 1926 doğumlu Hasan Aralan adındaki şa
hıs olduğu tesbit edilmiş ve hakkında 25 . VI . 
1952 tarilhin'de sulh ceza yargıçlığından giyabi ı 
tevkif kararı alınarak infazına tevessül olun
muştur. Bu konuda alman sıkı ve ciddî tedbir- I 
ler neticesinde sanık Hasan Aralan 12 . VII . | 
1952 tarihinde yakalanarak adalete teslim edil
miştir. 

Yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde, Ha- I 
san Arslan'ın Ömer Soyluyu taammüden öl-
dürlüğü ve Mustafa Şahin ile Ali Tay, Mehmet 
Kökmen ve Ahmet Taş Yapan'm Hasan Ars-
lan'ı katil suçunu işlem'eye teşvik ettikleri, 
Ali Yiğit, Ahmet Çakır, Osman Gökmen, î&ma-
il Yıldız ve Mustafa Telli'nin de soruşturmayı 
yanlış yola sev'kettikleri ve suçlu Hasan Ars-
lan'ı gizledikleri tesbit olunarak cümlesi hak
kında 29 . VII . 1952 tarihinde sorgu yargıçlı- | 
gırida ve hâdise maihallinde bulunan komiser I 
muavini Mehmet Soylu'nun sanığı yakalamadı
ğı ve böylece adlî görevini ifada vukua getirdi
ği ihmlbal cürmünden dolayı da mumaileyh hak
kında iddianame ile asliye ceza mahkemesinde 
âmme dâvasının açıldığı anlaşılmış ve savcı
lıktan alınan 30 . IX . 1952 tarihli son yazıda 
ilk tahkikata devam edilmekte olduğu bildiril
miştir, 

Şimdiye kadar yapılan tahkikata nazaran 
hâdisede siyasi mahiyet mevcut olmadığı yine 
Çarfkın C. Savcılığının işarından 'bulunmuştur. 

2. 8 . IV . 1952 tarihinden 8 . VII . 1952 
tarihine kadar geçen üç ay zarfında : 

a) Çarşam'ha ilçesinde yedi adam öldürme 
suçu işlenmiştir. Bunlardan yalnız birisi nihai 
karara bağlanmış olup sanıklardan ikisinin be-
raetine ve birisinin mahkûmiyetine hüküm ve
rilmiştir. Diğer altı hâdiseye ait dâvalardan be
şi Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde ve birisi de 
naklen Samsun Sorgu Yargıçlığında rüyet ve 
tahkik edilmektedir. 

b) Mezkûr üç aylık müddet içinde Samsun j 
merkezinde adam öldürme suçu işlenmemiştir. j 

19$2 O : 1 
İ3. Yine 8 . IV . 1952 tarihinden 8 . VII. 

195)2 tarihine kadar üç ay içinde : 
ja) Konya merkezinde iki adam öldürme su

çu Eşlenmiş olup bunlardan birisi hkakındaki 
ilk jtahkikat ikmal edilerek dâva ağır ceza mah
kemesine intikaletmiştir 

(Diğeri hakkında ilk tahkikata devanı edilmek
tedir. 

b) Kadınhanı İlçesinde üç adam öldürme su
çu (işlenmiş bunlardan biri 11 . VIII . 1952 ta-
rihjnde mahkûmiyetle neticelenmiş, diğer iki
si hakkındaki ilk tahkikat henüz intaç edileme
miştir. 

c) Çumra İlçesinde altı öldürme olayı vu-
ku^gelmiştir. Bunlardan dördü hakkındaki ilk 
tahkikat ikmal edilerek dâva ağır ceza mahke
mesine intikal etmiştir. Diğer ikisi hakkında 
ilk itahkikata devam edilmektedir. 

iç) Beyşehir İlçesinde bir adam öldürme hâ
disesi vukuagelmiş ve dâva, son tahkikatın açıl
madı karariyle 1 . X . 1952 tarihinde Konya 
Ağlr Ceza Mahkemesine intikal etmiştir. 

fd) Seydişehir İlçesinde iki adam öldürme 
suçb işlenmiştir. Bunlardan biri hakkında ilk 
tahkikata, diğeri hakkında da ağır ceza mahke
melinde duruşmaya devam edilmektedir. 

|e) Bozkır İlçesinde üç adam Öldürme cür-
müj işlenmiştir. İlk tahkikata devam edilmekte
dir! 

H) Hadım İlçesinde iki adam öldürme cür-
mü; işlenmiş ve her ikisine ait dâva da ağır ce
za (mahkemesine intikal etmiştir. 

!,İ) Karapınar İlçesinde iki adam öldürme 
suçu işlenmiş ve her iki suça ait dâva da halen 
ağıj;' ceza mahkemesinde rüyet edilmektedir. 

!h) Cihanbeyli İlçesinde mezkûr üc ay için
de (böyle bir cürüm işlenmemiştir. 

KJerek Çarşamba İlçesinde ve gerek Konya 
ınejkcz ve ilçelerinde işlenen mezkûr adam öl
dürme cürümlerinin hepsinin failleri tesbit edil
miş! ve faili meçhul kalan hâdise bulunmamış
tır.; 

(Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim 

| Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlıı 
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İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Şube : 6. A 
Dosya : 63141-56 

No. 68017 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18 . 7 . 1952 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

4006/8594 sayılı yazıları karşılığıdır ı 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya

cı güler tarafından verilip tevdi buyurulan 8 . 7 . 
1952 tarihli yazılı soru önergesinde zikrolunan 
hususlardan Bakanlığımızı ilgilendiren kısımlar 
aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. Çankırı Millet Partisi İl Başkanı Ömer 
Soylu, Çankırı'nın Dümeli Köyünden AbduUah-
oğlu Hasan Arslan tarafından 21 . 6 . 1952 tari
hinde öldürülmüş ve vakayı mütaakip firara mu
vaffak olan kaatil, yapılan devamlı ve sıkı takip 
neticesinde 12 . 7 . 1952 günü yakalanarak Ada
lete teslim edilmiştir. 

2. Vaka akabinde başta vali olduğu halde 
Adliye ve zabıta makamları harekete geçmişler 
ve vazifelerinde değil ihmal ve terahi, her hâdi
sede olduğu gibi, bilâkis uhdelerine düşen vazi
feyi müdrik olarak kabiliyet göstermişlerdir. 
Yalnız hâdise sırasında lokantada yemek yiyen 
ve üzerinde tabanca olmadığından suçluyu takip 
edemiyen bir komiser hakkında adlî görevini 
savsamaktan. O. Savcılığınca tahkikat açılmış, I 
ayrıca idari ve inzibati yönden de hakkında mu
amele! yapılarak Bakanlık emrine alınmıştır. 

3. Her vakanın tahkik ve tesbitinde olduğu 
gibi Ömer Soylu'nun katlinde de akli bütün ihti
maller nazarı dikkate alınarak büyük bir anlayış 
ve hassasiyet gösterilmiştir. Şöyleki, Hacı Ömer 
10 - 15 sene kadar evvel Kızılsin Köylü tüccar 
Eşrefin yanına tezgâhtar olarak girmiş patro
nun iflâsı neticesinde çok kısa bir zamanda J 
büyük bir servet sahibi olarak meydana çıkmış
tır. Bu iflâs ve diğer taraftan âni zenginlik 
halk efkârında bugüne kadar devam eden bir 
dedikodu mevzuu olmuştur. Üzerinde durulan 
ikinci ihtimal de, maktulün köyü olan Saray 
Köyü ile Dümeli köylüleri arasında 60 seneden 
beri devam edegelen sınır ihtilâfıdır. Bu ihti
lâf zaman zaman nüksederek ölüm ve yarala
malarla neticelenmiştir. İhtilâftan doğan kav
galar- neticesinde 1952 yılma kadar 20 ye yakın I 

.1952 0 : 1 
vatandaşın öldürülmesi ve yaralanması bu hu
susta bir fikir verebilir. Son olarak Dümeli 
köylüleri elindeki idare heyeti kararının lü
zumsuz yere genel meclise sevkı ve mezkûr 
kararın aleyhlerine çevrilmesi Dümeli köylüle-
rince maktul Hacı Ömer'e atfedilmekte idi. 
Kaatilin Dümeli Köyünden olması hasebiyle 
tahkikat haklı olarak bu yönden derinleştirdir-
ken Kudret Gazetesinde hâdisenin tamamen si
yasi olduğuna dair neşriyat başlamıştır. Bu ha
vadisi kıymetlendirmekten' daha tabiî bir hare
ket tarzı olamazdı. Bu itibarla Kudret Gazete
sine beyanatta bulunan Millet Partisi î l İkinci 
Başkanı Şükrü Oğuz Alpkaya ve arkadaşlariyle 
bir hasbihal yapılmış ve mülakat neticesinde 
Millet Partililerce hâdisenin siyasi olmadığı ve 
neşriyatın hilafı hakikat bulunduğu açıkça be
yan edilmiştir. Ancak Hatay Beden Terbiyesi 
Teşkilâtının 40 000 lirasını ihtilâsen zimmetine 
geçirmekten 5 sene ağır hapis ve medeni hak
lardan muvakkaten mahrumiyete mahkûm bu
lunurken Af Kanunundan istifade ederek tah
liye olunan Millet Partisi İl İkinci Başkam 
Şükrü Oğuz'un sözünde durmıyarak şöhret ve 
particilik saikasiyle hâdisenin particilikten ile
ri geldiği hakkındaki konuşmalarına devam et
tiği görülmüş hilafı hakikat olan ve vatandaş
lar tarafından nefretle karşılanan şayiaların 
kesin olarak ortadan kaldırılması için Millet 
Partililerce katil hâdisesinin siyasi olmadığı hak
kındaki beyanları bir zabıtla tevsik olunmuştur. 
Bu zapta rağmen Şükrü Oğuz kendi partililerince 
dahi tasvip edilmiyen propagandalarına devam 
etmiştir. Yalan ve hakikatle hiçbir alâkası bu-
lunmıyan neşriyat ve şayiaların devam etmesi 
Millet Partisi il teşkilâtında aksülamel göster
mişi ve katil hâdisesinin particilikle bir alâkası 
olmadığı hakkında Kudret Gazetesine tekzip 
mektubu yazılmıştır. Gazetenin neşriyatını ta
til etmesi üzerine neşrolunmıyan tekzip mektu
bunun bir örneği ilişiktir. 

4 - 5 - 6 - Görülüyor ki, «ilgili makamlarca 
kanunen lüzum ifade etmiyen işlerle uğraşmak» 
gibi bir durum mevzuubahis olmayıp bilâkis hâ
diselerin seyrine tâbi müspet bir çalışma ve faa
liyet mevcuttur. Katil hâdisesi üzerine alman 
tetbirlerle, «halkın huzur ve sükûnunun ihlâl 
olunduğu, hattâ siyasi faaliyetlere dahi tesir 
icra ederek vatandaşların korku içinde bırakıl
dıkları» hakkındaki iddiamın ise hakikaten ne 
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kadar uzak olduğu ve hâdiselerin tahrif oluna
rak tahkika lüzum görülmeden ele alındığı yu-
kardaki izahattan açıkça anlaşılacaktır. 

7. önergeye göre adı geçen il ve ileclerde 
8 . IV . 1952 tarihinden 8 . VII 1952 tarihine 
kadar üç ay içinde işlenen öldürme vakaları aşa
ğıda zikrolunmuştur: 

a) Konya merkezinde 2, Kadınhanı İlçesinde 
3, Çumra İlçesinde 6, Beyşehir İlçesinde 1, Sey
dişehir İlçesinde 2, Bozkır İlçesinde 3, Hadım 
İlçesinde 2, Karapınar İlçesinde 2t keza Samsun'
un Çarşamba İlçesinde 7 öldürme vakası vukubul-
muş ve suçluların hepsi yakalanarak Adalete tes
lim edilmişlerdir. 

Mengene Gazetesinin Konya'da son aylarda 
öldürme vakalarının arttığı yolundaki neşriyatı, 
halkın heyecannı tahrik ederek gazetenin sürü
münü yükseltmekten başka bir gaye istihdaf et
mez. 

b) Samsun'da karakoldan 50 metre mesa
fedeki öldürme ve yaralama hâdisesi ise, 4 . IV . 
1952 günü sabahın erken saatlerinde işlek bir 
cadde üzerinde karakoldan 300 metre mesafede 
şuuru bozuk olan Necmeddin Sağır adlı bir şa
hıs tarafından meydana getirilmiştir. Bu akıl 
hastası, âni bir buhran neticesinde tabanca 
ile 5 kişiyi yaralamış ve yaralılardan 2 si öl
müştür. Akıl hastası olan kaatil hâdiseyi mü-
taakıp suç aletiyle birlikte yakalanmış olup 
halen Bakırköy Akıl Hastanesinde müşahede 
altında bulunmaktadır. Bir akıl hastasınum âni 
bir buhran neticesinde sebebiyet verdiği hâdi
seden dolayı zabltai mania vazifelerinde kusur 
aramak yerinde olmasa gerektir. 

8. İdare ve zabıta teşkilâtının vazife gör
mekte müşkülâta mâruz kaldığı ve hevessiz 
hareket ettikleri yolundaki iddia asla varit de
ğildir. Vatandaşların huzur ve sükûnlarını ih
lâl edecek en ufak hâdiseler dahi hassasiyetle 
takip olnmakta, sebep ve âmilleri üzerinde du
rularak önleyici tedbirler alınmaktadır. 

9. Huzur ve sükûn içinde bulunan vatan
daşları tehdit edecek en ufak hadiseleri bile 
büyük bir anlayış ve teyakkuzla karşılıyan ida
re ve zabıta teşkilâtımızın güvenilir durumu 
karşısında halkın emniyet için silâhlanması ka
tiyen varit değildir. 

Bununla beraber, zabıta, sadece Karadeniz, 
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Şark ve Orta Anadolu bölgelerinde değil, yur-
|lun her tarafında sık sık yaptığı arama ve ta
ramalarla gayrimeşru temin edilen siâhları ele 
geçirmektedir. Mevcut kayıtlar bunların da nor-
jnalin fevkında olmadığını ispat eder mahiyet
tedir. 

Keyfiyetin soru sahibine tebliğine müsaadele
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Çankırı : 24. VII . 1952 

Kudret Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 
Ankara 

Gazetenizin 18 . VII . ve 23. VII . 1952 gün 
1626 ve 1631 sayılı nüshasındaki Çankırı cinaye
tini ilgilendiren yazmız okundu. 

1. Partiniz İl Başkanı merhum Hacı Ömer'in 
katli hâdisesi hiçbir zaman siyasi bir katil ol
mayıp bir zabıta vakasından ibarettir. Birçok 
fcatil hâdiselerinde olduğu gibi bunda da bâzı 
şahısların isimleri bu işe karıştırılmış ise de ha
kikat adalet -huzurunda tecelli edecektir. Parti
miz bu dedikoduları kendine maletmiş değildir. 

Çankırı'da bütün partiler mensupları yekdi
ğeriyle gayet iyi geçinjmekte ve birbirinin akra
bası bulunmaktadırlar. Gazetenizin (Meşrutiyet 
fevrinde muhalif gazetecilerden yalnız Ahmet Sa-
jnim'in değil Hasan Fehmi ve ZeM'nin sokak or
tasında öldürülüşünü andırıyor) şeklindeki ya
zısı çevremizde teessür uyandırmıştır. Burada 
Hillet Partisi ile Demokrat Parti mensupları bir
birlerini muhalefetten dolayı ilk fırsatta öldüre
cek kadar yekdiğerlerine düşman değildirler. Bu 
gibi yazılarla bu düşmanlığını yaratılmasına asla 
Rızamız yoktur. 
i 2. Çankırı Valisi ve Savcısı hâdise günün
den itibaren mütemadiyen bu işi eîe almış ve par
timiz mensuplarını sırf hüsnüniyetle bir ipucu 
elde etmek düşüncesiyle çağırmışlardır. Mezkûr 
$abıt Valinin fikirleri değildir. O zamanki ikin
ci Başkanımız Oğuz Alpkaya'nm beyanlarıdır. 
T)iğer üç idare arkadaşımız bu zatın altına (En-
yer Evrensel hakkındaki fikirlere iştirak etmi
yoruz) demek suretiyle imza etmişlerdir. Bugü-
jıe kadar Çankırı'dan bu hâdise hakkında gazete
mize intikal eden yazılar ve havadisleri partimiz 
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tasvip etmemektedir. Çankırı'nın kalkmmasıricE 
Belediyemize iş binliği; yapan Vali hakkındaki 
iddialar şahsidir, 

Çankırı'nın ahenk ye huzrurunaraiöahiçbir 

asil ve esasa dayanmıyan bu gibi haberlerin neş
redilin em esini hassaten rica ediyoruz. 

• Millet Partisi îl Başkanı 
Tahir Denli 

Birleşim Saytfa ; Sütün Satır 

DÜZELTIŞ 

Yanlış 

5&' 20 celsede 

Doğru 

birleşimlerde 

t>m<i 

T. B. M. M. Bastmtvi 



S. S A Y I S I : 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlju'nun, kan gütme sebebiyle iş
lenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve ! kanuna bâzı maddeler eklen

mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2 /361) 

' 10. UI. 1952 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve bunja teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kajnunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ekidir. 

îlgili komisyonlara havalesini rica ederim. Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Mahmut Ğoloğlu 

GEREKÇE 

Her şeyden evvel şu ciheti derhal açıklamak lâzım1 gelir ki, (kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 'İakkmda tatbik olunacak muameleye dair)-
3236 sayılı Kanun aleyhinde ne türlü bir mütalâa dermeyan edilirse edilsin kanunun, kan gütme 
sebebiyle adam öldürme ve buna teşebbüs fiillerine karşı mâni tedbir olma değerini taşıdığı inkâr 
kabul etmez bir hakikattir. 

Bu kanun, kan gütme illetine müptelâ birçok kimseleri, katil suçunu işlemekte tereddüde 
sevketmekte; ailesi efradının gurbet illerde düşeceği güçlükleri düşünen bu gibi kimseleri endişe
lendirmekte ve böylece kısmen de olsa suç işlemekten önlemektedir. 

Ancak bu kanunun eksik ve tatbikatta görülen jaksak tarafları vardır ki, bunları düzelt
mek ve tamamlamak lâzımdır. Meselâ işbu kanun gereğince, mahkeme kararı ile başka bir ma
halde ikamete mecbur edilenlere, geçimleri için hiçbir imkân ve vasıta temin edilmemekte ol
duğu gibi, memleketlerinde bıraktıkları m ? Harın idareleri de fiilen mümkün bulunmadığından 
gittikleri yerlerde perişan bir hale düşmekte ve cemiyet için fena olmaktan kurtarılmak iste* 
nen bu insanlar bilâkis cemiyet için zararlı olmak zorunda kalmakta ve çektikleri sıkıntıla
rın müsebbibi farziyle hasım oldukları kimselere daiha büyük bir kin beslemekte, Devlete de 
küsmektedirler. 

Diğer taraftan, aileleri arasındaki kan gütme sebebiyle, hayatlarını daima tehlikede gören 
ve huzursuzluğa düşen bâzı vatandaşlar da kendi rızajlariyle başka bir mahalle nakletmek iste
mektedirler. Lâkin mevcut kanun bu gibilere de hiçbir imkân ve kolaylık bahşetmediğinden elle
ri koyunlarında âkibetlerine intizardan gayrı bir şey yapamamaktadırlar. Şu nokta da ayrıca 
ehemmiyeti haizdir ki; failin hısımları hakkındaki nakil kararı, asıl fail hakkındaki ceza hük
münün kesinleşmesinden .sonra verildiği için cürmün işlendiği tarih ile bu karar aranmda ba 
zan çok uzun bir zaman geçmekte ve bu hal cürmün ika tarihinde faille aynı dam altında 
yaşamış olan küçük yaştaki kızların aile hayatları üzerinde anormal neticeler tevlit etmektedir. 

Meselâ cürmün ika tarihinde 12 yaşında bulunan!ve fakat bu kararın verildiği tarihte 18 
yaşında olup başka bir köyde evli bulunan kadın dal kocasından ve çocuklarından ayrılıp .sür
gün edilmektedir. 

Bâzan aynı garip neticeler bu kararların infazmcjlaki teehhürlerden de ileri gelmektedir. 
Mevcudiyetinin lüzumu aşikâr bulunan 3236 sayıljı Kanunun bu aksak ve eksiklerinin düzel

tilip tamamlanması için işbu teklifin arzına zaruret: hâsıl oldu, 
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Geçici Kon 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 2/361 

Karar No. 2 
Yüksek 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürürmleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin komisyonumuza havalesi 
üzerine Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları 
mümessillerinin de huzuru ile yapılan toplan
tıda adalet Bakanının verdiği izahat dinlendik
ten ve tadil teklifinin tümü üzerindeki müza
kereler kâfi görülüp maddelere geçildikten 
sonra; 

Kanunun birinci maddesine eklenmesi tek
lif olunan fıkrada yalnız kız kardeşlerle kız 
evlâtlar hakkında mahkemeye takdir hakkı ve
rilmek istenmiş olup kız evlâtların ferileri na
zarı itibare alınmamış olduğundan teklif olunan 
fıkra komisyonumuzca bu bakımdan şümullen-
dirilerek değiştirilmiştir. 

Tadil teklifinin ikinci maddesiyle 3236 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinde, nakil kararla
rının verilme müddetini tâyin bakımından ya
pılan değiştirme aynen kabul edilmiş ve fakat 
bu maddeye eklenen son iki fıkra kanunun mâ
na ve ruhuna uygun olmadığından metinden 
çıkarılmıştır. Çünkü teklif sahibi tarafından 
maddeye eklenmesi istenen bu fıkralara göre, 
nakline karar verilenlerin ikamet mahallerinin 
mahkemelerce tâyin ve tesbiti esası kabul edil
miştir. Halbuki Adalet Bakanlığı mümessilinin 
de kabul ve izah etmiş olduğu üzere bu kanun 
muayyen bir yerde ikamet mecburiyeti değil, 
muayyen bir mıntakada ikamet etmeme mecbu
riyeti tahmil eden bir kanundur. Binaenaleyh 
nakle tâbi olanların 500 kilometre haricinde her 
istedikleri yerde ikamet edebilmeleri lâzımdır. 
Nitekim Kanunun 6 ncı maddesi de bu düşünceyi 
takviye etmektedir. Ancak Komisyonumnzdaki 
müzakerelerin tarzı eereyinmdan, tatbikatta, 

( S . 

raporu 

14 .VI . 1952 

Başkanlığa 

maddei kanuniyenin bu şekilde anlaşılmadığına 
dair misallerin mevcudiyeti anlaşıldığından ka
nunun 6 ncı maddesi bu esasa göre değiştiril
miştir. 

Tadil teklifinin 3 ncü maddesinde mevzuu-
bahs birinci ek madde ufak bir değişiklikle kabul 
edilmiş ve bu maddenin tatbik suretini gösteren 
bir talimatname hazırlanması lüzumu da fıkraya 
eklenmiştir. 

İkinci ek madde Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

Geçici Birinci madde : «Nakledilmiş olanlar» 
tâbiri «haklarında nakil hükmü verilmiş olan
lar» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş ve ge
çici ikinici madde, Devletin yükleneceği külfet 
bakımından ve muamelâtta doğuracağı güçlük: 

ler sebebiyle komisyonumuzca reddedilerek me
tinden çıkarılmıştır. 

Kamutay'ın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Oeçici Komisyon Bşk. Sözcü Kâtip 

Diyarbakır Kars Kütahya 
M. R. Bucak L. Aküzüm S. S. Nmuhoğlu 
Çoruh Diyarbakır flümüşane 
Z. Ural Y. Azizoğln II. Tokdemir 

Rize 
Suç işlemiyen şahısların cezalandırılmasını 

sağlı yan 3236 sayılı Kanunun yalnız suç işli-
yen şahıslara hasren tadili sureliyle Anayasa 
ile fertlere tanınan hakların korunması ve su
çu işlemediği halde yalnız suçlunun muayyen 
derecede akrabası olmak bedbahtlığında bulu
nan şahıslara tedbir mefhumu altında sürgün 
cezası tatbikini tazammun eden hükümlerin 
yürürlükten kaldırılması reyindeyim. Söz hak

kım mahfuzdur. 
tzz&t Akçal 

Sivas 
S. Bcevit 

tmzada bulunamadı 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ MAHMUT 

GOLOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Kan gütme sebebiyle islenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri kısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Jcanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun teklifi 
MADDE 1. — 3236 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Cürüm işlendiği zaman bir dam altında ya-

şıyan evli veya bekâr kız evlatlarla, kız'kardeş
lerin bu hüküm dışında bırakılmalarına, takdir 
olunacak lüzuma göre, karar verilebilir. 

MADDE 2. — 3236 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeye bir fıkra eklenmiştir: 

Kan .gütme saikı ile işlenen adam öldürme 
veya öldürmeye teşebbüs cürümleri hakkında 
verilen hüküm kesinleştikten sonra ve işbu ke
sinleşme kararının savcılığa geldiği tarihten 
itibaren bir ay içinde bu kanuna göre nakilleri 
lâzım gelenler hakkındaki karar Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin talebiyle duruşma yapıl
maksızın hükmü veren mahkemece verilir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itiba
ren bir hafta zarfında haklarında nakil kararı 
verilenler tarafından itiraz olunabilir. 

itiraz yazı ile veya bu hususta bir zabıt va
rakası yapılmak üzere mahkeme . kâtibine ya
pılacak beyanla olur. itiraz üzerine mahkeme 
duruşma yaparak karar verir. 

Bu kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisiyle 
haklarında karar verilenler tarafından temyiz 
olunabilir. Duruşma ile temyize dair olan mu
ameleler Ceza Muhakemeleri usulü Kanunu 
hükümleri dairesinde yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTlBlŞl 

fcan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
fyuna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı 
ftanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
j>w kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka

nun teklifi 
MADDE 1. — 3236 sayılı Kanunun birinci 

«ıaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Cürmün işlendiği zaman bir dam altında ya-

şjıyan kız kardeşlerle kız evlâtlar ve ferilerinin 
İu hüküm dışında bırakılmalarına, takdir olu
nacak lüzuma göre, karar verilebilir. 
I MADDE 2. — 3236 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Haklarında nakil karan verilenler ikamet
gâhlarının bulunduğu yerden beş yüz kilomet
reden daha az bir mesafe dâhilinde ikamet ede
mezler. Bu mesafe dışında, Vilâyetin en büyük 
mülkiye âmirine haber vermek suretiyle diledik
leri yerde ikamet edebilir ve yine aynı ihbarı 
yaparak her zaman ikamet yerlerini değiştire
bilirler; bu mesafe dışında ikamet yerini değiş-
tiirmeksizin yapacakları seyahatler tamamen ser
besttir. 

! MADDE 3. — 3236 sayılı Kanunun 3 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

j Kan gütme saikı ile işlenen adam öldürme 
veya öldürmeye teşebbüs cürümleri hakkında 
yerilen hüküm kesinleştikten sonra ve işbu ke
sinleşme kararının savcılığa geldiği tarihten 
itibaren bir ay içinde bu kanuna göre nakilleri 
lkzımgelenler hakkındaki karar Cumhuriyet 
ijlüddeiumumisinin talebiyle duruşma yapıl
maksızın hükmü veren mahkemece verilir. 
i Bur karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 

tjir hafta zarfında haklarında nakil karan veri
lenler tarafından itiraz olunabilir. 
| itiraz yazı ile veya bu hususta bir zabıt va

rakası yapılmak üzere mahkeme kâtibine yapı
lacak beyanla olur. itiraz üzerine mahkeme du
ruşma yaparak karar verir; 
j Bu kararlar cumhuriyet müddeiumumisiyle 

Haklarında karar verilenler »'tarafından temyiz 
cjlunabilir. Duruşma ile temyize dair olan mua
deleler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümleri dairesinde yapılır. 
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Nakle ait hüküm katileştikten sonra dahi 
haklarında nakil kararı verilmiş olanlar her 
zaman nakil kararını vermiş olan mahkemeye 
müracaatla 6 ncı maddedeki kayda halel gel
meksizin yerlerinin değiştirilmesini isteyebilir
ler. Bu takdirde karar duruşma yapılmaksızın 
verilir. 

Bu kararlar Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun hükümleri dairesinde temyiz oluna
bilirler. 

MADDE 3. — 3236 sayılı Kanuna aşağıda
ki maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Bu kanun gereğince başka 
yere neMllerine hükmolunan kimselerin ayrı
lacakları yerde mevcut gayrimenkullori, sahip
leri yazı ile talep ettikleri takdirde, Maliye Ba
kanlığınca değer bahası üzerinden satın alınır 
ve sahiplerinin yazılı isteklerine göre ya be
delleri veya gidecekleri yerde mukabil değer
de gayrimenkul kendilerine verilir. 

Ek madde 2. — Bu kanun gereğince başka 
yere nakillerine hükmolunmamış kimseler dahi 
kan gütme sebebiyle hayatlarının tehlikede ol
duğunu iddia ederek yazılı talepte bulunur
larsa bu müracaat valilik tarafından tetkik ve 
tahkik olunur, tddia varit görülürse İçişleri 
Bakanlığının teklifi üzerine bu gibi kimselere 
ait o yerdeki gayrimenkuller Maliye Bakanlı
ğınca değer pahası üzerinden satınalınır ve 
istekliye 6 ncı maddedeki şarta uygun bir baş
ka mahalde aynı değerde gayrimenkul verilir. 

Verilecek gayrimenkulun mahalli Hükü
metçe tâyin olunur ve bu karara karşı itiraz 
olunamaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun neşri 
tarihinde haklarında verilmiş olan mahkeme 
kararları sebebiyle nakledilmiş olan failin kız 
evlâtları veya kız kardeşleri yerlerine dönebi
lirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun neşrin
den önce nakledilmiş olanların ayrıldıkları yer
lerdeki gayrimenkulleri hakkında da bu ka
nun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

•ı ı> 
(S. .Saj 
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MADDE 4. — 3236 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir; 

Ek madde — Bu kanun gereğince başka 
yere nakillerine hükmolunan kimselerin ay
rılacakları yerden mevcut gayrimemkulleri, sa
hipleri yazı ile talep ettikleri takdirde, Mali
ye Bakanlığınca değer bahası üzerinden satına
lınır ve sahiplerinin yazılı isteklerine göre be
delleri veya gidecekleri yerde, Devlete ait gay
rimenkul mevcut bulunduğu takdirde, mukabil 
değerde gayrimenkul kendilerine verilir. 

Maliye Bakanlığı, işbu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay içinde, bu maddenin tat
bik suretini gösteren bir talimatname hazırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklif sahibinin geçici 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
<e» 
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