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TC 
Başbakanlık <$ Ağustos 1982 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-301-10456 

Konu : Abdülaziz KILIÇ 

DANIŞMA MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Parasına tamahen adam öldürmek suçundan Kadıköy 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesince verilen ölüm 
cezası, Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas : 1982/1570, Karar : 1982/2651 ve Tebtiğna-
me : l-B/1311 saydı ilamı ile onanan Nebi KILIÇ oğlu 1960 doğumlu, Kars tli, Kağızman İlçesi, Günindi 
Köyü nüfusunda kayıtlı Abdülaziz KILIÇ hakkında dUzenlenen dava dosyası ve Adalet Bakanlığının 4.8.1982 
gün ve CİGM - 1.134.7.1982/046255 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir, 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 20 Ocak 1983 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/412 
Karar No. : 43 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Parasına tamahen Nusret Ateş'i 12.12.1978 gecesi öldürmek suçundan Türk Ceza Kanununun 450/8 inci 
maddesine göre idam cezasına hükümlü, Kars îli, Kağızman ilçesi, Günindi Köyü, Cilt 031, Sayfa 01, Hane 
30'da nüfusa kayıtlı, Nebi oğlu, Kudret'ten olma, 10.5.1960 doğumlu Abdülaziz Kılıç'ın Kadıköy 3 üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinden 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, Karar 1981/276 sayılı kararı, Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 sayılı ilamı ile onanıp kesinleşmekle, dosya 
Başbakanlığın 6.8,1982 gün ve 19-301-10456 sayılı yazıları ile Danışma Meclisi Başkanlığına gönderilmiş, Baş
kanlıkça da Komisyonumuza havale edilmekle, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda tetkik ve 
müzakere sonunda : 

Maktul Nusret Ateş ile mağdurlar Hüseyin îlkan, Mehmet likan ve Aslan Ilkan'ın aynı köylü ve akraba 
bulundukları ve çalışmak için istanbul'a gelerek Göz tepe Mazharbeş Sokak civarındaki Şen Kardeşler apart
man inşaatında işçi olarak çalışmaya başladıkları ve bu inşaatın bir odasını pencerelerini ve kapısını tahta
larla kapatarak bu yerde yatıp kalktıkları ve bu şekilde bir uğraşı içinde bulunuyorlarken bir süre sonra bu 
mağdurların yanına sanık Abdülaziz Kılıç'ın geldiği ve tarihten 15 - 20 sene kadar önce mağdurlardan Hü-
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şeyin likan ile Mehmet Ilkan'ın dedelerinin resmen tevsik edilmemekle beraber memlekette sanığın amcasını* 
bıçaklayıp öldürmüş olması nedeniyle bu mağdurlara karşı kin de gütmekte olduğu ancak bunu mağdur
lara hissettirmeden kendileri ile hemşehri de bulunmaları dolayısıyla yakınlık tesis ettiği, hatta başka bir in
şaatta çalışmakta olmasına rağmen maktul ve mağdurlara kendileri ile birlikte kalmayı teklif ettiği onların 
da bunu kabul etmeleri üzerine mağdurların kaldığı odaya yerleştiği ve birbuçuk ay kadar bir süre geceleri 
aynı yerde yatıp kalkmaya başladığı ve maktul ve mağdurların kazandıkları paraları mağdurlardan Hüseyin 
Ilkan'ın toplayarak yatağının altında muhafaza ettiğini de öğrendiği ve gördüğü bu şekilde saklanan paraya 
sahip olmak gayesini elde etmek için olayın cereyan ettiği 12.12.1978 günü gecesi mağdurların kaldığı odaya 
geldiği, kısa bir süre onlarla sohbet ettiği ve sonradan ben biraz kahveye gidiyorum diyerek odadan ayrıl
dığı o gece saat 22.00'ye kadar aralarında konuşan maktul ve mağdurların bu saatte yataklarına girdikleri 
ve uyumadan önce de sanık Abdülaziz'in kahveden geleceğini düşünerek yattıkları oda kapısını açık bıraktık
ları ve uyudukları, o gece yarısından sonra 00,30 ile 01,00 sırasında sanığın mağdurların odasına geldiği her 
dördünün derin uykuda bulunduklarını görerek ve bu ciheti iyice kontrol ettikten sonra öldürme niyetini 
icra etmeden önce oturup soğukkanlılıkla bir de sigara içtiği ve sonra da evvelden hazırladığı keseri eline alıp 
uyuyanlardan evvela Nusret Ateş'in başına .şiddetle vur duğu gibi bundan sonra da sıra ile mağdurlardan Hü
seyin likan, Mehmet tlkan ve Aslan Ilkan'ın başlarına elindeki keseri vurarak onları da öldürmek istediği ve 
nihayet öldükleri kanısına vararak keseri inşaatın çatı katındaki kireç harcının bulunduğu çukura atarak giz
lendiği ve sonra da yine aynı odaya çıktığı ve Hüseyin Ilkan'ın yatağı altında bulunan paraları da aldığı, bir 
ara kendisine gelen mağdur Mehmet Ilkan'ın bize ne oldu diyerek odada bulunan sanığa sorduğu onun da 
«Ben ne bileyim gidip polise haber vereyim» diye odadan ayrıldığı ve durumu polise giderek meçhul kişilerin 
mağdurları yaraladıkları tarzında ihbar ettiği neticede Nusret Ateş'in aldığı yaralar sonucu öldüğü, diğer 
mağdurlardan Hüseyin Ilkan'ın 20 gün, Mehmet Ilkan'ın 15 gün, Aslan Ilkan'ın da 25 gün iş ve gücünden 
geri kalacak derecede ve hayatî tehlike meydana getirecek surette yaralanmış oldukları ve sanığın bilahara su
çunu itiraf ederek, çaldığı paradan 8 500 lirasını ve keseri teslim ettiğinin sabit görüldüğü mahkeme kararı 
ile kabul edilen hükümlü hakkında mağdurlardan Hü şeyin likan, Mehmet likan, Aslan tlkan'ı paralarına ta-
mahen öldürmeye teşebbüsten. Ceza Muhakemeleri Kanununun 149/2 nci maddesi uyarınca kamu davasının 
geçici olarak tatiline, Nusret Ateş'i ise aynı sebeple öldürmekten Türk Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi 
gereğince idam cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş ve işbu karar, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin yu
karıda zikredilen ilamı ile de kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilme
mesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca, Anayasanın 87, Danışma Mec
lisi içtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğuyla karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Halil GELEN DOST 
Raporda Sözcü 

Üye 

ibrahim BARANGlL 
Üye 

Bulunmadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Çekimserim. 

Üye 

Beşir HAMtT OĞULLARI 
Muhalifim. 

Gerekçe eklidir. 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Bulunmadı. 

^ Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Ömer Adnaı OREL 
Üye 

Bulunmadı. 
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MUHALEFET GEREKÇESİ 

İnsan hayatını yasal olarak yok etme hakkına sahip olmak ile bunu onaylayabilmek farklı olgulardır. 
En önemli olan husus bir toplumu oluşturan kişileri suç işlemeye yönelten nedenleri ve ortamları orta

dan kaldırmak ve insanların, insancı boyutlarını geliştirmektir. Burada Devlete büyük ve önemli işlevler düş^ 
tüğü açıktır. Suça yönelten öğeleri ortadan kaldıracak uygulamalar yerine yani işin kökenine inmek ve suçu 
kökeninde önlemek yerine, suçluyu yok etmekle yetinen bir yaklaşımı egemen kılmak, kolaycı bir tutum 
gibi görünmektedir. 

Suça yönelmeyi ve suç işlemeyi önlemede : Ölüm cezası mı, daha caydırıcıdır, yoksa ömür boyu ce
za mı? 

Suç ve ceza bilimi bu sorunu aydınlatıp çözebilecek bir tek ve kesin karşılık verememektedir. Nitekim, 
sadece idam cezalan, vermekle, kişilerin idamlık suç işlemekten alıkonulamadıkları ortadadır. 

Türkiye'nin sosyal ve psikolojik koşullarında gözlemim ve kanaatim odur ki; bir anda kişiyi yok eden 
ölüm cezası yerine, yaşam boyunca çektirilecek bir ce zanın, çabucak unutulabilen idamdan kişileri ve toplumu 
uyarmada daha etkili ve caydırıcı olduğu yönündedir. 

Hele, söz konusu Abdülaziz Kılıç'm örneğinde yansıdığı gibi, adi suçlarda, yoksulluk ve eğitim dışında 
bırakılmışlığın koyu cehaletinden kaynaklanan sosyal ve insancıl az gelişmişlik, idam ile engellenemeyeceği 
daha kolaylıkla söylenebilir. Bu hata ve suça itici sosyal koşullar giderilmezse, bir başka kimse benzer or
tamlarda suça itilebileceğini sosyal deterninizm haber vermektedir. 

Çağdaş modern Devlet kavramı, Devleti, idamlık suç işleyen kişilerin düzeyinin çok üstünde bir aşama
ya getirmektedir. 

Benim inancım odur ki, Devletin insan canım almaya hakkı olmadığı yönündedir. Can vermeyen can 
alamaz. 

Yukarıda anladığım nedenlerle ölüm cezalarının infazı yerine, yaşam boyunca cezaevlerinde tutulmalarını 
sonuçlandıran bir cezanın daha uygun olduğu kamsın dayım. 

Arz ederim. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Abdülaziz Kılıç Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 sa
yılı ilamı ile kesinleşen Kadıköy Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, Ka
rar 1981/276 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Kars İli, Kağızman İlçesi, Günindi Köyü, cilt 031, hane 30, sayfa Ol'de nüfusa kayıtlı Nebi 
oğlu, Kudret'ten olma 10.5.1960 doğumlu Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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