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16 . 4 . 1341 Perşembe 

MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 
77 

77,87 

1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendi
nin; İstanbul Limanı transit antrepolarının şed
di hakkında verilen emre dair Malij/e ve Ti
caret Vekâletlerinden sual takriri, 77 

2. — Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyin; 
italya Parlâmentosunda Mebus Pedarci tara
fından Türkiye'ye karşı hasmane telâkki olu
nabilecek tarzda irad olunan nutka dair suali 
ve Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyin 
şifahi cevabı. 87:88 

3. — EVRAKI VARİDE 77 

Lâyihalar 77 
1. — Tarife kanununca, ipek veya sun'i 

ipekten mâda mahlut mamulâtı liffiyeye mü
tedair Tarife Kanununun sekizinci maddesine 
bir zeyil ilâvesi hakkında Kanun lâyihası. 
(1/699) 77 

2. — Gümrük Kanununun 20 nci maddesi
ne bir zeyl ilâvesine dair Kanun lâyihası 
(1/700) 77:78 

Sayfa 
3. — Ordu ve Donanmada Kumanda He

yeti âliyesini teşkil eden zevata makam tahsi
satı itası hakkında kanun lâyihası (1/701) 78 

4. — Mekteplerde münhal muallimlere ve
kil olarak tayin olunanlara kadroda muayyen 
maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun nıs
fının vekâlet maaşı olarak itasına dair kanun 
lâyihası (1/710) 78 

Mazbatalar 78 
1. — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci 

maddesinin tadili hakkında (1/697) numaralı 
kunun lâyihası ve Ticaret Encümeni mazbatası. 78 

2. — Yeniden üç milyon liralık madeni 
ufaklık meskukât darbı hakkında (L/696) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 78 

3. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi Demir
yolunun inşaası hakkında (1/688) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 78 

4. — Teşviki sanayi kanununun 6 nci mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/309) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 78 
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Sayfa 
5. — Malatya Mebusu Sabıkı Lütfü Beyin; 

ittihat ve terakki cemiyetine ait emvali men
kule ve gayrimenkujenin idarei hususiyelere 
devrolunması hakkında (2/65) numaralı tekli
fi kanunisi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 78 

6. — Rize Mebusu sabıkı Necati Efendi
nin; aile harcırahı hakkındaki (4/31) numara
lı takriri ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. 78:79 

7. — Divanı Muhasebatın 1339 senesi Ha
ziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait (4/123) 
numaralı raporu ve Divanı Muhasebat Encü
menince mezkûr raporla intaç edildiğinden ta
yini muameleye mahal olmadığına dair Kava
nini Maliye Encümeni mazbatası. 79 

8. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası hak
kında (1/672) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları, 79 

Tezkereler 79 
1. — istiklâl harbi malûllerine ait olup, 

bilâhara zuhur eden malûlinin yedinci defteri 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/423) 79 

2. — Cidali' milliye iştirak ederek muhtelif 
millî cephelerde veya dahilî isyanların itfa
sında bilfiil hizmet eden yüz altmış yedi za
tın istiklâl madalyası ile taltifine dair Başve
kâlet tezkeresi. (3/424) 79 

3. — Mücahedei milliye esnasında fedakâr-
ane hizmetleri meşhud olan Gaziantep Mebusu 
Ferit ve Ahmet Remzi ve Birecik Kazası Pos-

Sayfa 
ta ve Telgraf Müdürü Mehmet Faik ve Ak
saray vilâyeti Sıhhiye ve Muaveneti içtimai
ye müdürü Doktor Abdülhak Hâmit Beylerin 
istiklâl madalyasıyîe taltiflerine ait inha ev
rakının gönderildiğine dair Başvekâlet tezke
resi. (3/425) 79 

4. — Mücahedei Milliye esnasındaki hide-
matından dolayı Divanı Muhasebat azasından 
Basri Beyin istiklâl madalyas ıile taltifine 
ait inhi evrakının gönderildiğine dair Başve
kâlet tezkeresi. (3/426) 79 

5. — Mücahedei Milliye esnasındaki hide-
matından dolayı Hâmitabât Maarif Müdürü 
Ahmet Feyzi Beyin, istiklâl madalyası ile tal
tifine ait inha evrakının gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi. (3/427) 80 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 80,88 

1. — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci 
maddesinin tadili hakkında. (1/697) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret Encümeni mazba
tası. 80:81,109:110 

2. — Yeniden üç milyon liralık madeni 
ufaklık meskukât darbı hakkında (1/696) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 81:85,105:106 

3. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi de
miryolunun inşaası hakkında (1/688) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 85:87,107:108 

4. — Kanunu cezanın bazı mevaddının ta
dili hakkında (1/543) numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası, 88:104 

»>•-« 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat 2,30 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİP : Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Sabuk Hülâsası okunacak: 

Yüz üçüncü İçtima 

15 Nisan 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
İsmet Beyin, tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sa

bık hülâsası kırat ve aynen kabul ve evrakı varide 
aid oldukları mahallere havale edildi. 

Adana Mebusu Zamir ve Kırklareli Mebusu Dok
tor Fuat Beylerin harriil oldukları İstiklâl madalyası 
şeritlerinin kırmızı - yeşile tebdili ve Zonguldak Me
busu Ragıp Beye kırmızı kurdelâlı madalya itası hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kıra
at ve kabul olundu. 

Memurin muhakemat heyeti ve Encümeninin müd
detleri 20 Mayısta hitam bulacağından müddeti tati-
liyeye ait vaziyetin tayinine dair mezkûr heyet ve en
cümen riyasetleri tezkereleri kıraat ve dahiliye En
cümenine tevdi edildi. 

Kütahya Mebusu Şeyh Seyfi Efendinin vefat et
tiği hakkında Başvekâlet tezkeresi kıraat ve merhu
mun hatırasına hürmeten müzakere beş dakika tehir 
olundu. 

Badehu, Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasının 
müzakeresine geçilerek Encümenden gelen maddelerle 
Maliye Vekili Bey, tarafından teklif edilen madde de 
aynen kabul olundu. Eski 55 nci madde dahi 62 nci 
madde olarak aynen kabul ve son iki maddenin mü
zakeresi birinci maddenin müzakere ve intacına talik 
edildi, 

Müteakiben, efradı ailesinin bir kısmını bilâhare 
celbeden memurinin aile harcırahları hakkındaki maz
bata müzakere ve kabul olunduktan sonra, hükümet 
yedinde sahipsiz olarak mevcut bulunan emlâkin, 
emlâki suveri muhtelife ile tahrip edilmiş olanlara 
tevzii hakkındaki kanunu muaddel kanun lâyihası 
müzakere ve aynen kabul edildi. 

Badehu, İstanbul, Havagazı Şirketi ile İstanbul 
şehremaneti arasında münakit itilâfname hakkındaki 
Nafıa Encümeni mazbatası müzakere ve Dahiliye En
cümenine tevdi edildi ve perşembe günü içtima edil
mek üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık aynen kabul edil
miştir. 

SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Efendinin; İs
tanbul limanı transit antrepolarının şeddi hakkında 
verilen emre dair şifahi sual takriri. 

REİS — Maliye ve Ticaret Vekâletlerine havale 
edilmiştir. 

Layihalar 
1. — Tarife Kanununun, ipek veya sun i ipekten 

mâda mahlut mamulâtı lifiyeye mütedair sekizinci 
maddesine bir zeyil ilâvesi hakkında kanun layihası 
(1/699) 

3. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. / 

2. — Gümrük Kanununun 20 nci maddesine bir 
zeyil ilâvesine'dair kanun lâyihası (1 /700) 
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REİS — Kezalik Kavariini Maliye Encümenine 
havale edildi. 

3. — Ordu ve Donanmada Kumanda Heyeti âli-
yesini teşkil eden zevata makam tahsisatı itası hak
kında kanun layihası (1/701) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havale edilmiştir. 

4 — Mekteplerde münhal muallimlere vekil ola
rak tayin olunanlara kadroda muayyen maaş ve tah
sisatı fevkalâde mecmuunun nısfının vekâlet maaşı 
olarak itasına dair kanun layihası (1/7'fO) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Teşviki sanayii Kanunununun 12 ne i mad

desinin tadili hakkında (1/697) numaralı kanun lâyi
hası ve Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesi 
yalnız beş beygir kuvvetinde motorlu fabrikalara mü
saade bahşediyor. Halbuki memleketimizde eltezgâh-
larıyle mensucat imal eden bir çok sanatkârlar var
dır. Bilhassa geçenlerde arz etmiştim. Küçük mensu
cat tezgâhları eshabına da bunların teşmili için bu 
lâyihanın müstaceîen ve tercihan müzakeresini teklif 
ederim. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim! vŞimdi ruznameye aldığımız 
Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasının müstaceîen ve tercihan 
müzakeresini Ticaret Vekili Beyefendi teklif ediyor
lar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

2. — Yeniden üç milyon liralık madenî ufaklık 
meskukât darbı hakkında (1/696) numaralı kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA MÜKERREM BEY (İsparta) —- Encümen, müs
taceliyet ve tercih teklif ediyor. 

REİS — Efendim! Bu lâyiha hakkında Muvaze
nei Maliye Encümeni tercih ve müstaceliyet teklif et
mektedir. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

3. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolu
nun inşaası hakkında (1/688) numaralı kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Kütahya - Tavşanlı hattının bütçesi Mec
lisi Âlinizce kabul edilmiştir. Bu lâyihada bir tek 
maddeliktir. Tercihan ve müstaceîen müzakeresini is
tirham ediyorum. (Hay hay sesleri) 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız ruzna-
memizde zaten, müraccah madde olarak kanunu ce
za tadilâtı vardır. Başka yoktur. Nafıa-Vekili Beyin 
bu tercih ve müstaceliyet teklifini reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

4. — Teşviki Sanayi Kanunun 6 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/309) numaralı 
tezkere ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Malatya Mebusu Sabıkı Lütfi Beyin; İtti-
had ve Terakki Cemiyetine ait emvali menkule ve 
gayrımenkulenin idarei hususiyelere devrolunması 
hakkında (2/65) numaralı teklifi kanunisi ve Kava
nini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

6. — Rize Mebusu sabıkı Necati Efendinin; aile 
harcırahı hakkındaki (4/31) numaralı takriri ve tayi
ni muameleye mahal olmadığına dair Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Rize Livasının Atina kazasına merbut Hemsin 
nahiyesinden Ankara'ya nakletmek üzere Trabzon'a 
kadar götürmüş olduğu halde bazı esbap ve mevani 
haylûîetiyle tekrar Hemşin'e iadeye mecbur olduğu 
ailesi için Hemşin'den Trabzon'a kadar azimet ve 
avdet harcırahı itası lüzumuna dair devrei sabıka Rize 
Mebuslarından Necati Beyin, Riyaseti Celileden mu-
havvel takriri mütalâa ve tetkik olundu. Mezkûr tak
rir haddi zatında teklifi kanuni mahiyetinde olma
makla beraber şahsa ait bir temenni mahiyetinde ol
duğu ve bu gibi aileye ait harcırahlar için mâbihüt-
tatbik olmak üzere tanzim olunan fıkaratı tefsiriye 
heyeti umıırniyeye arzedilmlş bulunduğu cihetle encü-
menimizce bu bapta başkaca muamele ifasına mahal 



t : 104 16 . 4 . 1341 C : İ 

olmadığından Riyaseti Celileye takdimi tezekkür olun
du. 15.4.1341 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezit 
Şefik 

Kâtip 
Karahisarısahip 

İzzet Ulvi 

Aza 
Van 

Münip 

Mazbata Muh 
Bozok 

Süleyman S 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Aza 
Ankara 

İhsan 

REİS — Kavanini Maliye Encümeni mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerimi kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. _ Divanı Muhasebatın 1339 senesi Haziran, 
Temmuz, Ağustos aylarına ait (4/123) numaralı ra
poru ve Divanı Muhasebat Encümenince mezkûr 
raporlar intaç edildiğinden tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

1339 senesi Haziran , Temmuz, Ağustos aylarına 
ait üç aylık raporun irsal kılındığına dair Divanı 
Muhasebat Riyasetinin Heyeti Umumiyeden muhav-
vel tezkeresi ve melfufu raporlar mütalâa olundu. 
Mezkûr raporların tetkik ve intacı evvel emirde Di
vanı Muhasebat Encümenine ait olup, mezkûr rapor
lar Heyeti Umumiyece tetkik ve intaç kılındığı ci
hetle Kavanini Maliye Encümenince bu bapta yapı
lacak muamele olmadığından Riyaseti Celileye tak
dimi tezekkür olundu. 15.4.1341 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezit 
Şefik 

Kâtip 
Karahisarısahip 

İzzet Ulvi 

Aza 
Van 

Münip 

Mazbata Muh 
Bozok 

Süleyman S 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Aza 
Ankara 
İhsan 

I REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kavanini Maliye Encümeni mazbatasını reyi âli-

J lerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır-
I sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil

miştir. 

I 8. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkında 
I (1/672) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Mu-

vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
REİS — Ruznameye alınmıştır. 

Tezkereler 
I 1. — İstiklâl Harbi malûllerine ait olup, bilâhare 
I zuhur eden malûlinin yedinci defteri gönderildiğine 
I dair Bakvekâlet tezkeresi (3/424) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Cidali Milliye iştirak ederek muhtelif millî 
I cephelerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil hiz

met eden, yüz altmış yedi zatın İstiklâl Madalyası ile 
taltifine dair Başvekâlet tezkeresi (3/423) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
I ediyoruz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bu İstik-
I lâl madalyaları hakkında hergün böyle mütemadi def

ter gelmektedir. Hiç olmazsa Meclisi Âlice altı ay, 
} bir sene bir gün tayin olunsa da ondan sonra gel-
j meşe. 

I REİS — Efendim! Encümene veriyoruz. Encü
menden rica ederiz. Bunların müzakeresine ait vakti 
tayin etsin. 

3. — Mücahedei milliye esnasında fedakârane hiz
metleri meşhut olan Gaziantep Mebusu Ferit ve Ah
met Remzi ve Birecik Kazası Posta ve Telgraf Mü
dürü Mehmet Faik ve aksaray Vilâyeti Sıhhiye ve 

I Muaveneti içtimaiye Müdürü Doktor Abdülhak Hâ-
I mit beylerin İstiklâl Madalyası ile taltiflerine ait inha 

evrakının gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/426) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Mücahedei Milliye esnasındaki hidematın-
dan dolayı Divanı Muhasebat azasından Basri Beyin, 

I İstiklâl Madalyası ile taltifine ait inha evrakının gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/427) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
I edilmiştir. 

79 — 
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5. — Mücahedei milliye esnasındaki hidematın-
dan dolayı Hamitâbât Maarif Müdürü Ahmet Fevzi 
Beyin İstiklâl madalyası ile taltifine ait inha evrakının 
gönderildiğine dair Başvekalet tezkeresi (3/427) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Efendim! Müzakere edilecek mevada ge
çiyoruz. (Sual yok mu sesleri) Efendim, Hariciye 
Vekili Bey yoktur. Onun için suali tehir ediyoruz. 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Geçen defada bu
lunmadı, dinliydim, bakalım ne imiş? 

7. — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesi
nin tadili hakkında (1/697) numaralı kanun lâyihası 
ve Ticaret Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendıim? (Maddelere sesleri) (İzahat verilsin 
sesleri) > 

AHMET HAMDI BEY (Borak) — Efendim! 
Maddelere geçilen, kanun muvazzahtır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Heyeti 
umumiyesi bir maddeden ibarettir. Bu maddede 
(Trikotaj) denilen örmecilikte bir Temettü Vergisi 
var. Bu acaba nereye kadar şâmildir? Bütçe noktai 
nazarından bunun miktarı neye baliğ oluyor ve ehem
miyeti nedir? Vekil Bey lütfen izah etsinler. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Trikotaj yapan ve el ile sanayii 
nesciye işli yen sanatkârlar mahduttur. Eski Teşviki 
Sanayi Kanununda diğer fabrikalarda iştiyen sanat
kârlar müstesna olduğu gibi el sanatkârları da bun
dan müstesna olacaktır. Yalnız bunlara teşmil edi
liyor, zaten o kadar mühim ibir yekûn teşkil etmez. 

REİS — Efendim! Maddelere geçilmesini kaibul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Teşviki Sanayii Kanununun onikinci maddesini 
muaddii Kanun, 

Madde 1. — Teşviki Sanayii Kanununun onikinci 
maddesi makamına maddei atiye kaim olmuştur. 

(Umumiyetle el tezgâhlariyle her türlü dokuma 
ve halı dokuyan ve bunları boyuyan ve örmecilik 

(7) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 

REİS Efendim! Ruznamemizin dördüncü nu
marasında kanunu cezanın bazı mevadinin tadili hak
kındaki lâyihai kanuniyeyi müzakere edeceğiz. Fakat 
Adliye Vekili Bey yoktur. Müsaade buyurursanız 
şimdi tercihen müzakeresini kabul buyurduğunuz Teş
viki Sanayi Kanununun 12 nc'i maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasını müzakere edelim. (Muva
fık sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Adliye Vekiline 
de telefon edilsin. 

REİS — Efendim! Telefon edildi. Aynı zaman
da ruzname de tebliğ edilmiştir. (Pekâlâ sesleri) 

«trikotaj» eden sanatkârlar ve işçiler Temettü Ver
gisinden muaf oldukları gibi Teşviki Sanayi Kanu
nunun yedinci maddesinin dördüncü ve beşinci fık
ralarında yazılı muafiyet ve müsaadelerden fayda
lanırlar.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Hü
kümetin teklifinde madde (müstefid olurlar) şeklinde 
bitiyor. Encümenin maddesinde (faydalanırlar) de
niliyor. Halbuki (Müstefid olurlar) başka yerde isti
mal olunur (Faydalanırlar) başka yerde istimal olu
nur. Binaenaleyh (müstefid olurlar) ibaresinin terci
himi teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurur musunuz Reis Bey! (Alkışlar) Yaşasın ana
dilim ki, beni bu alkışlara mazhar etti. Arkadaş
lar birçok Türkçe kelimelerden o kadar uzaklaşmı
şadır ki, bunlar benim ve ulu köylünün yüce dilin
den, ruhundan fışkınrcasına döküldüğü halde, benim 
bu münevver denilen kulaklarım yabancılaşmış ol
duğu için bana diğer Arapça, Acemce kelimelerden 
daha acemi geliyor. Arkadaşlar! Eğer faydalanmak 
kelimesi yanlış ise yaşasın o yanlış ki, benim anadi
lime yakındır. Ne yapayım o Arapça kelimeyi, ne 
yapayım o Arapça kaideyi!.. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim! Hakkı Tarık Bey tekliflerine 
dair tadilname vermemişlerdir. Binaenaleyh madde
yi aynen reyinize arz ediyorum. Ka'bul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edildi efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'iyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kaibul 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — îşbu maddenin icrasına Ticaret, 
Maliye, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi aynen reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler ellerimi kaldırsın... 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesini tayini 
esami ile reye koyacağız. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Müsaade buyurulursa bir kelime tashihi vardır. Üçün
cü maddede (İş'bu maddenin icrasına) deniliyor. İş
bu kanunun icrasına denilse dana muvafık olur, şim
diye kadar böyle idi. 

REİS — Efendim! Hamdi Beyefendi, kanun re
ye konmazdan evvel bir kelime tashihi arz ediyorlar-
Üçüncü maddede; «îşbu maddenin» denilmiştir. Ha
kikaten kanun bir maddeden ibarttir. Fakat ka
nundur. Onun için (işbu kanunun icrasına) şeklin
de tashih ediyoruz. (Doğru sesleri) 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Reis Bey! 
Şûrayı Devlet Kanununu müzakere edelim. 

REİS — Efendim! Şimdiye kadar tercih ve müs
taceliyet kararları olan sırayı takip ettik. Bunda ter
cih kararı yoktur. Üç milyon liralık madenî ufaklık 
meskukat darbı hakkındaki Kanunun müazekeresine 
başlıyacağız, şimdi tercih kararı verilmiştir. 

2. — Yeniden üç milyon liralık madenî ufaklık 
meskukat darbı hakkında (1/696) numaralı kanun lâ-
yiahası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yeniden üç milyon liralık madenî ufaklık mesku

kat darbı hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 8.4.1341 tarihli iç-
timaında ledettezekkür Meclisi' Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye ye esbabı mucibe mazbatası 
leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa ve neti
cesinin imhasına müsaade buyurulmasını rica eyle
rim efendim. 

12.4.1341 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
12 Şubat 1340 tarihli kanun ile darp ve ihracına 

mezuniyet verilen iki milyon lira kıymetinde yüz pa
ralık ve beş kuruşluk ve on kuruşluk ufaklık mesku
kâtı madeniyenin kısmı azamı mevkii tedavüle çıka

rılmış ve mütebakisi de ihraç edilmekte bulunmuştur. 
Ufaklık ihtiyacının vüs'at ve ehemmiyeti ve ekseri 
halkın eline geçirdiği işbu maden meskukâtı sarfetme-
yerek muhafaza etmesi bir çok mahallerde son zaman
larda ufaklık buhranını teşdit etmiş ve şikâyet ve 
müracaat tevali etmekte bulunmuştur. Buna binaen 
darbıyatın beş milyona iblâğı zarurî görüldüğü gibi 
fersudelerle mübadele muamelesinin eşkâl ve şeraiti 
ufaklık buhranının istidadını mucip olmakta bulun
duğundan yeni basılacak madeni meskukâtın karşılığı 
mübadeleten alınacak büyük kıymetli evrakı nakdi
ye ile temin olunduktan sonra peyder pey ufak kıy
metli fersude evrakı nakdiye ile işbu müterakim bü
yük kıymetli evrakı nakdiyenin mübadelesi suretiyle 
muamele yapmak buhranı hazırın süratle ref'ine hadim 
bir tedbir olarak kabul edilmiştir. 

Kulplu, lehimli ve delikli meskukâtı madeniyenin 
devair ve müessesatı resmiye veznelerince ademi ka
bulüne müteallik vaz edilen fıkrayı kanuniyeden mak
sat, bu kabil meskukâtın zarafet ve tamamiyeti mat-
lubesini temin etmek ve kıymetlerinin tenakusuna ma
ni olmaktır. Çünkü, bazı yerlerde zinet altını maka
mında olarak gerek yeni basılan madeni paralar ve 
gerek bundan evel madrub madeni meskukât istimal 
edilmekte bulunmuştur. Bu fıkra ile halkın enzari dik
kati celbedilmiş ve böyle Heyeti umumiyesine halel 
tari olan madeni paraların hükümetçe kabul edilme
yeceği bilinerek ona göre noksaniyete matuf sui mua
melâtın önüne geçilmiş olur. 

Ufaklık ihtiyacını temin için daha Uç milyon liralık 
madeni ufaklık para darbı hakkında kanun lâyihası. 

Madde 1. — 12 Şubat 1340 tarihli ve 411 numaralı 
kanun ile darp ve ihracına mezuniyet verilen iki mil
yon liralık madeni ufaklık meskukâtın beş milyon li
raya iblâğına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2. — Maddei anife mucibince ilâveten 
darp edilecek üç milyon liralık meskukâtı madeniye 
bilâhare fersude evrakı nakdiye ile tebdil edilmek 
üzere bidayeten büyük kıtadaki evrakı nakdiye ile 
mübadele olunabilir. 

Madde 3. — Yeniden çıkarılacak meskukâtı ma
deniye beş, on ve yirmibeş kuruşluk olacak ve işbu 
meskukâtın envaının miktarı madenlerinin cins ve 
nevi ve hacmi Maliye Vekâletince tayin olunur, 

Madde 4. — İlâveten darpolunacak mezkûr üç 
milyon liralık meskukâtı madeniye için 1341 senesi 
Maliye bütçesinin 45 nci faslının üçüncü maddesine 
«350 000» lira tahsisatı munzamma ita olunmuştur^ 
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Madde 5. — Elyevm mevkii.tedavülde bulunan ve 
bundan sonra yeniden darp ve ihraç edilecek olan her 
nevi madeni meskukâtın delikli, lehimli ve kulplu 
olanları hükümet ve müessesatı resmiye veznelerince 
kabul olunmaz. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Müdafaai Milliye Ve 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüşt 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
İcra Vekilleri Riyasetinden Encümenimize mu-

havvel ufaklık ihtiyacını temin için daha üç milyon 
liralık madenî ufaklık para darbı hakkındaki 
12 . 4 . 1341 tarih ve 6/831 numaralı lâyihai Kanu
niye Encümenimizce tetkik ve müzakere olundu.m 

Lâyihanın 1, 2, 3, 4 ncü maddeleri aynen kabul ve 
beşinci madde olarak Encümenimizce (İşbu mesku
kâta muktazi pulların hususiyeti imaliyesine binaen 
Avrupa'da mütehassıs fabrikalardan pazarlık suretiy
le mubayaasına Maliye Vekâleti mezundur) maddesi
nin tanzim ve vaz'ı muvafık görülmüştür. Altıncı 
maddenin aynen kabul ve yedinci madde olarak da 
«meskukât darbıyatının süratle ve matlup veçhile ic
rasını temin için fevkalâde devamı mesailerine lüzum 
görülen muvazzaf memurin ve "müstahdemine darbı-
yat müddetince mükâfaatı nakdiye verilir. Bir ay ni
hayetinde verilen mebaliğin mecmuu darphanenin 
şehri maaş ve tahsisat yekûnu nısfını tecavüz ede
mez. İşbu mükâfaaatı nakdiye karşılığı olarak Ma
liye Bütçesinin 45 nci faslının yeniden küşad edilen 
dördüncü maddesine onbin lira tahsisat vaz olunmuş

tur. maddesinin tanzim ve vaz'ı muvafık görülmüş ve 
sekiz, dokuzuncu maddeleri aynen kabul edilerek iş
bu lâyihai kanuniyenin Heyeti Umümiyeye arzı ka-
rargir olmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi namına Kâtip 

Mazbata Muharriki Konya 
Şakir Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
M araş 
Mithat 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Ufaklık ihtiyacını temin için üç milyon liralık daha 
madenî meskukât darbı hakkında Kanun lâyihası 

Birinci madde — 12 Şubat 1340 tarihli ve 411 nu
maralı kanun ile darp ve ihracına mezuniyet verilen 
iki milyon liralık madenî meskukâtın beş milyon li
raya iblâğına Maliye Vekili mezundur. 

İkinci madde — Maddei ânife mucibince ilâve
ten darbedilecek üç milyon liralık meskukâtı made
niye bilâhare fersude evrakı nakdiye ile tebdil edil
mek üzere bidayeten büyük kıtadaki evrakı nakdi
ye ile mübadele olunabilir. 

Üçüncü madde —• Yeniden çıkarılacak meskukâtı 
madeniye beş, en ve yirmibeş kuruşluk olup, işbu 
meskukâtın enva ve miktarı ve madenlerinin cins ve 
nev'i ve şekil ve hacmi Maliye Vekâletince tayin olu
nur. 

Dördüncü madde — İlâveten darbolunacak mez
kûr üç milyon liralık meskukâtı madeniye için 1341 
senesi Maliye Bütçesinin 45 nci fasdınnı üçüncü mad
desine 350 000 lira tahsisatı munzamma ita olun
muştur. 

Beşinci madde — İşbu meskukâta muktazi pulla
rın hususiyeti imaliyesine binaen Avrupa'daki müte
hassıs fabrikalardan pazarlık suretiyle mubayaasına 
Maliye Vekâleti mezundur. 

Altıncı madde — Elyevm mevkii tedavülde bu
lunan ve bundan sonra yeniden darp ve ihraç edilecek 
olan her nevi madenî meskukâtın delikli, lehimli ve 
kulplu olanları hükümet ve müessesatı resmiye vez
nelerince kabul olunmaz. 

82 
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Yedinci madde — Meskukât darbıyatmın süratle i 
ve matlup veçhile icrasını temin için fevkalâde deva
mı mesailerine lüzum görülen muvazzaf memurin j 
ve müstahdemine darbıyat müddetince mükâfatı nak
diye verilir. Bir ay nihayetinde verilen mebaliğin j 
mecmuu 'darphanenin şehri maaş ve tahsisatı yekû
nunun nısfını tecavüz edemez. İşbu mükâfatı nak- j 
diye karşılığı olarak Maliye Bütçesinin 45 nci faslın- ı 
da açılacak dördüncü maddesine onbin lira tahsisat , 
vaz olunmuştur. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden -ı 
itibaren meriyülicradır. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun icrai ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı efendim? ı 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Maliye Ve
kili izahat versin. (Ne izahatı sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Heyeti Celılenin malûmudur ki, memleket
te ufaklık diye bir hadisei iktisadiye vardır. Harbi 
umumî içerisinde meydanı tedavüle çıkarılmış olan 
evrakı nakdiyenin beş milyon liralığı yüz paralık, 
beş kuruşluk, mecidiyelik ve yirmibeş kuruşluk gibi 
ufaklık evrakı nakdiye olarak cari idi. Bunlar, kâğıt
larının fevkalâde fena olması ve mevkii tedavüle çı
karıldığından beri epeyce bir zaman geçmesi hesa
biyle hemen hemen ele alınamayacak dereceye ve 
âdeta mikrop yuvası haline gelmiş evrakı nakdiye-
dendir. Bunların süratle mevkii tedavülden kaldırılıp, 
yerlerine, her memleketin yaptığı gibi, madenî ufak
lık para ikame edilmesi lâzımdır. Geçen sene kabul 
buyurduğunuz bir kanun ile iki milyon liralık made
nî ufaklık meskukat darbına mezuniyet verdiniz. 
Bunu dahilde imal etmek maksadı ile Zeytinburnu 
Fabrikası ile mukavele yapılmış ve oraya ihale edil
mişti Bunların yekûnu otuz altı milyon parça olacak
tı ve bu senenin Nisan nihayetine doğru da bitmesi I 
meşrut idi. Maalesef fabrika taahhüdatını ifa ede
memiştir. Müddet hitam bulduğu halde henüz otuz 
altı milyonun ancak nısfına karip bir miktarını imal 
edip darphaneye verebilmiştir. Bu yüzden meydanı 
tedavülden çekilmekte ola.n ve yeniden meydanı te
davüle çıkarılmayan evrakı. nakdiye yerine koyacak 
para olmadığı için mübadele edilemiyor. Bazı yer
lerde, bilhassa İstanbul'da bir buhran hâsıl olmuştur. 
Esasen imaline müsaade buyurduğunuz iki milyon 
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liralık otuz altı milyon para ufaklık meskukat bu 
ihtiyacın kat kat dûnunda idi. Bunun da ancak nıs
fı meydanı tedavüle konabilmişti. Bizde ve hemen 
hemen her memlekette her nedense madenî paranın 
çiçeği, güzelliği, bunların zinet makamında istima-. 
line hizmet etmektedir. Görüyoruz ki, meydanı te
davülde peyderpey çıkarılan paraların bir kısmı mey
danı tedavülden kalkıyor. Herkes madenî paranın 
güzelliği saikasıyle veyahut merak diyelim, bir mik
tar para saklıyor. Bilhassa köylümüz, bunları dele
rek ziynet makamında boynuna takıyor, bü suretle 
maksadımız hâsıl olamıyor. Meydandan kaldırmak 
mecburiyetinde olduğumuz kirli ve fena kâğıtlar, ye
kûn itibariyle beş milyon liralıktır. Bunların yekû
nuna mukabil ufaklık darbı zaruridir. Bu kanunun 
istihdaf ettiği gaye, bu ufaklık fena kâğıt paralan 
meydanı tedavülden kaldırıp, yerine madenî- para 
konmasını müstelzimdir. Maddelerin bazı hususiyet
leri vardır. Tabiî kıraat olunurken, zannederim, na
zarı dikkâtinizi celbetmiştlr. Bir kere geçen sene ol
duğu gibi bunu, şurada veya burada yaptıracağız 
diye bu ufaklık meselesini yüzüstü bırakmak doğru 
değildir. Kabul edilen albaj meskukâtın mahiyetine 
ve madenin cinsine göre - bu hususta dünya yüzün
de mütehassıs olan fabrikalar vardır - bunların şe
raiti tabiî Maliye Vekâletinden tetkik edilmek üzere 
pazarlık suretiyle sipariş ederek istediğimiz pullan 
yani levhaları yaptırmak salâhiyetini istiyoruz. Bun
ların hepsi hazırlandıktan sonra darphaneye getirile
cek, darphanenin teşkilâtı muntazamdır ve az zaman 
zarfında bize verecektir. Yani üzerine vurulacak çi
çeği vesair ameliyeyi süratle yapabiliriz. Hepsini bir
den cem ettikten sonra süratle darba başlayacağız 
ve toptan meydanı tedavüle çıkarılmasını temin için 
beklemeyeceğiz. Bize ufaklık, yüz paralık beş kuruş
luk, yirmi kuruşluk kâğıt getirilsin de, o getirilen 
miktarı peyderpey meydana çıkaralım. Büyük kâğıt
ları da icabına göre mübadele edeceğiz. Fakat pey
derpey meydana çıkaralım. Büyük kâğıtları da ica
bına göre mübadele edeceğiz. Fakat peyder pey ge
lecek olan ufaklığa karşılık tutacağız. Maaş tevziatın
da bilhassa yüzde on nispetinde bir iki maaş vermek 
suretiyle tedavüle çıkaracağız. Kanunun bazı madde
lerinde gördüğünüz hususiyetler bu ufaklık buhranı
nı izale maksadına matuf tedabiri idariyedir. 

İHSAN BEY (Ergani) — Şekil değişecek mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Yirmi beş kuruşlukları beyaz nikel yapmak 
istiyoruz, halis nikel. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Allah siz
den razı olsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Diğerleri daha ucuz olmakla beraber zamanla kara
racaktır. Daha kolay aşınacak mahiyettedir. Bu ma
den maalesef biraz yumuşaktır. Onun için kısımları 
yani yirmi beş kuruşluğu halis nikel olmak suretiyle 
güzel bir para yapmak istiyoruz. Kanunun süratle in
tacını istirham ederim ki, biran evvel işe başlayalım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vekil Beyin de bu
yurdukları gibi beceremediğimiz işleri üzerimize ala
rak ufaklık buhranının idamesine sebep olduk. Yal
nız işittiğime göre bu ufaklık paraların darbı için 
evvelce sarfı tahmin edilen bir masrafın iki misli ka
dar bir masraf sarf ederek Zeytinburnu Fabrikasın
dan kazanacağımıza zarar etmişiz. Bu doğru mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Etendim, zarar bizim zararımız değildir. Bendeniz 
zatı âliniz gibi tahkik etmedim, fakat askerî fabrika
lar da bizim bir fabrikamızdır. Fabrika bizimle mu
kavele yapıp deruhde ettiği bu pullan teklif ettiği 
gibi mal edememiş. Çünkü levazımı tamamen hariç
ten celbetmiştir. İmalâtın levha haline ircaı ve kesil
mesi kendisine biraz pahalıya mal olmuştur. Bizden 
aldığı para ile kazandığı şöyle dursun, biraz zarar et
tiği dahi rivayet edilmektedir. Bunu ancak bütçesini 
tetkik ettikten sonra anlayacağız. Hesabı tetkik etti
ğiniz zaman meydana çıkar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bizim hesabımız 
değil ama, ayrı bir bütçedendir. Fakat gene bizim 
hesabımız demektir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Devleti Cumhuriyenin meskukâtı yalnız bu nikellere 
mi münhasır kalacak, altın basılmayacak mıdır? 

TALÂT BEY (Ardahan) — Gümüş ve altın! 

MALİYE SEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Malûmu âliniz şimdilik darbını istediğimiz 
para, tedavül ihtiyacını temin için meydanı tedavüle 
koyacağımız paradır. Halbuki bir taraftan evrakı 
nakdiye tedavül edip dururken ve evrakı nakdinin 
kıymeti kanuniyesi bir yüzlük Türk altınına muadil 
olduğu ahkâmı kanuniye iktizasından iken, altın pa
ra darbedip de ortaya koymanın imkânı yoktur. Olsa 
olsa ziynet makamında ve Türkiye Cumhuriyetinin 
armasını taşıyan bir miktar altın darbı mevzuubahis-
tir. Fakat mevkii tedavüle çıkarmak üzere değil. 

AHMET'MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Hiç 
olmazsa ziynet olarak görülmelidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onu yapacağız efendim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Her bir şey azlığıyle 
kıymettardır. Malûmu âliniz harbi umumîde bu ni
keller kesilmiştir. Bunun kıymeti kaybolmuştur. Bu
rada evrakı nakdiye sarf olunuyor. Diğer yerlerde 
sarf olunmuyor. Bu nikel parada Şark vilâyetlerinde 
sarf olunmaz. Bu para kıymeti hakikiyesi olan şey
lerden darp edilsin. Bu beyaz paralar Sivas'tan öte
de sarf olunmamaktadır. Hatta döktürerek tencere 
yapıyorlar. Bir sikke kesildiği vakit işe yarasın. 

MALİYE VEKİLİ FIASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Reşit Ağa Hazretlerinin endişeleri başka 
bir meseledir ve bu baptaki noktai nazarlarını tama
men izale etmek lâzımdır. Yeniden 3 milyon liralık 
para çıkaracağız ve bu da meydanı tedavüldeki para
ya ilâve edilecektir ve bundan dolayıdır ki, tedavül 
itibarının miktarını artıracağız diye bir hadise yok
tur. Bu arz ettiğim gibi, ele alınmaz hale gelen fersu
de paranın, ufak evrakı nakdiyenin mübadelesine 
tahsis edilmiştir. 

Geçen sene de bir miktar basıldı. Zaten ufaklık 
da bizim paramızdır. Kıymeti madeniyesi ile kıymeti 
kanuniyesi arasında bir fark olan para demektir. 
Yoksa kıymeti madeniyesine göre meydânı tedavüle 
para çıkarmak mevzuubahis değil. Onu altın para 
olarak düşünürüz ve altın para inşallah mevkii teda
vüle çıkacak olursa o vakit bunu düşünmeye lüzum 

kalmaz. Mesele bundan ibarettir. Esasen bizim para
mız da hakiki bir paradır. Yani altm nikyası üzerine 
para çıkarmış olan memleketlerdeniz. Fakat ufaklık 
para dünyanın her tarafında kıymeti madeniyesi ile 
kıymeti kanuniyesi arasında müsavat olmayan bir 
paradır ve yekûn itibariyle kabul buyuracağınız mik
tarla dahi elimize geçecek olan ufaklık paranın ye
kûnu parça itibariyle nüfus basma altı lira isabet 
eder. Halbuki (viyeytan) devrinde, yani çok eski za
manlarda bile kabul edilen şey, Avrupa memleket
lerinde nüfus başına on bir parça kadardır. Biz he
nüz ufaklık para koymak usulünde müteamil olan 
nisbetlere yanaşmamışızdır. Ve şimdiye kadar gelen 
hükümetler de bu hususta oldukça itina göstermişler
dir. İhtiyaçtan fazla ortaya ufaklık para çıkarmak 
siyasetini hiç bir zaman takip etmedik ve bundan 
sonra da takip etmek niyetinde değiliz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 
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Yeniden üç milyon liralık ufaklık meskukât darbı 
hakkında kanun. 

Madde 1. — 12 Şubat 1340 tarihli ve 411 numa
ralı kanunla darp ve ihracına mezuniyet verilen iki 
milyon liralık madenî meskukâtın beş milyon liraya 
iblâğına Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Birinci mad
deyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul buyu
ranlar el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Maddei ânife mucibince ilâveten 
darbedileeek üç milyon liralık meskukâtı madeniye 
bilâhare fersude evrakı nakdiye ile tebdil edilmek 
üzere bidayeten büyük kıtadaki evrakı nakdiye ile 
mübadele olunabilir. 

RElS — Mütalâa var mı efendim? ikinci madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yeniden çıkarılacak meskukâtı ma
deniye beş, on ve yirmi kuruşluk olup, işbu mesku
kâtın enva ve miktarı ve madenlerinin cins ve nev'i 
ve şekil ve hacmi Maliye Vekâletince tayin olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Üçüncü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İlâveten darbolunacak mezkûr üç 
milyon liralık meskukâtı madeniye için 1341 senesi 
Maliye Bütçesinin 45 nci faslının üçüncü maddesine 
350 000 lira tahsisatı munzamme ita olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Dördüncü 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
buyurmayanlar el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu meskukâta muktazi pulların hu
susiyeti imaliyesine binaen Avrupa'daki mütehassıs 
fabrikalardan pazarlık suretiyle mubayaasına Mali
ye Vekâleti mezundur. 

REİS —• Mütalâa var mı efendim? Beşinci mad
deyi kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Elyevrn mevkii tedavülde bulunan 
ve bundan sonra yeniden darp ve ihraç edilecek olan 
her nevi madenî meskukâtın delikli, lehimli ve kulp
lu olanları Hükümet ve müessesatı resmiye veznele-
rince kabul olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Esbabı ne? 

Bunun için Maliye Vekili Bey izahat versin. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim! Arz edeceğim bu maddenin istihdaf ettiğf 

gaye şudur. Bu yapılacak olan meskukat delinerek, 
mübadele ihtiyacı için çıkaracağımız ufaklık meskukat 
ziynet eşyası gibi kullanılarak ortadan kalkmasın. Bu
nu temin maksadına matuftur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Eski altınlar ne olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu sırf ufaklık meskukat hakkında altınlara şümulü 
yok. Esasen altınlar delinmekle kıymetini kaybetmez. 
Hakiki paradır. Kıymeti madeniyesi kıymeti kanuni-
yesine müsavi olan bir paradır. Onda mesele yoktur. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? Altıncı 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Efendim! Altıncı maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul et
meyenler ayağa kalksınlar... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde : 7. — Meskukat darbiyatının süratle ve 
matlup veçhile icrasını temin için fevkalâde devamı 
mesailerine lüzum görülen muvazzaf memurin ve 
müstahdemine darbiyat müddetince mükafatı nakdiye 
verilir. Bir ay nihayetinde verilen mebaliğin mecmuu 
Darphanenin şehri maaş ve tahsisatı yekûnunun nıs
fını tecavüz edemez. İşbu mükâfatı nakdiye karşılığı 
olarak maliye bütçesinin 45 nci faslında açılacak dör
düncü maddeyi 10 000 lira tahsisat vaz olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Yedinci mad-
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiş* 
tir. 

Madde : 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde : 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu kanun lâyihasının heyeti umumiye-
sini tayin esami ile reye vaz edeceğiz. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Kutuları 
dolaştıriverseler olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müzayede ve münakaşa kanunu var, onu müzakere 
etsek. 

3. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolu
nun inşaası hakkında (1/688) numaralı kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Bunun müzakeresine geçiyoruz : 
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Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolunun in 
şaası hakkında Nafıa Vekâleti Celilesince tanzim ki 
lınan ve İcra Vekilleri Heyetinin 25 .3 .1341 tarihli 
içfimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takar 
rür eden lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır 
Muktezasının ifa ve neticesinin imhasına müsaade bu 
vurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolunun 
inşaası hakkında Kanun lâyihası 

Madde : 1. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi de
miryolunun inşaası için üç senede sarfedilmek ve her 
sene sarfı icabeden miktar bütçeye konulmak üzere 
onaltı milyon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde : 2. — Senesi bütçesinde sarf edilemeyen 
miktar, müteakip senede sarf edilecektir. 

Madde : 3. —• İşbu kanun 1341 senesi martından 
itibaren mer'iyülicradır. 

Madde : 4. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Mali
ye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

• Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmul: Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolunun in

şaası hakkında Başvekâletten mevrut ve Encümenimi
ze muhavvel kanun lâyihası Nafıa ve Maiiye Vekil
leri Beyler hazır oldukları halde müzakere ve tetkik 
olundu. 

İşbu hattın inşaası zımnında 1341 Demiryollar İn
şaat ve İşletme Müdiriyeti Umumiyesi mülhak bütçe
sine bir milyon lira masarifi umumiye vaz edilmiş ise 
de hattın inşaatı umumiyesinin ikmal edilebilmesi 
için her sene : bütçesinde sarfı icabeden miktar kon
mak üzere onaltı milyon liranın sarfına ve bu bapta 

taahhüdat icrasına mezuniyet verilmesi lâzım geldi
ğinden kanun lâyihası Encümenimizce ona göre tadil 
edilmiş ve şekli muaddel berayı tasdik Heyeti Celileye 
arz ve takdim kılınmıştır. 15 Nisan 1341 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına. 

Mazbata. Muharriri 
Şakir 
Aza 

Maraş 
Mithat 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Erzurum 
Rüştü 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolunun inşaa-
sma müteallik mehaliğin sarfına ve bu bapta taah
hüdat icrasına mezuniyet itasına dair kanun lâyihası 

Birinci Madde — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi 
demiryolunun inşaası için her sene bütçesine sarfı 
icabeden miktar konulmak üzere 16 000 000 liranın 
sarfına ve bu bapta taahhüdat icrasına mezuniyet ve
rilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun 1341 senesi Martın
dan itibaren mer'iyülicradır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrai ahkâmına 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Geçen 
sene Heyeti Celilenin kabul buyurmuş olduğu tahsisat 
ile Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hattının keşfiyatı 
yapılmıştı. Bu sene hükümetin taahhüt için talep et
miş olduğu salâhiyet doğrudan doğruya inşaat için 
değil, bu hattın inşaası hususunun herhangi bir itilâfı 
malî neticesinde bir şirkete devrini istihdaf eder ma
hiyettedir. Doğrudan doğruya bütçemize fazla bir yük 
tahmil edeceği telâkki buyurulmamalıdır. Filvaki bu 
onaltı milyon liradır. Fakat gün dahi Trabzon - Er
zurum hattı için (50) milyon liralık bir taahhüt kabul 
buyurdunuz. Bunlar doğrudan doğruya bütçe üzerin
de toplanacak bir masraf değildir. Lüzumlu miktar ait 
oldukları senelerin bütçesine vazedilecek ve kabulü 
Heyeti Celilenizin reyine arz edilecek bir husustur. 

— 86 — 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolunun m-
şaası hakksnda Kanun 

Madde : 1. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi de
miryolunun inşaasi için her sene bütçesine sarfı icabe-
den miktar konulmak üzere, 16 000 000 liranın sarfı
na ve bu bapta taahhüdat icrasına mezuniyet verilmiş
tir. 

REÎS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı? Birinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

KÂZIM VEHF5İ BEY (Ergani) — Maliye Vekili 
izah etsin diyorum. (Gürültüler.) 

REİS —• Rica ederim, söz isteyen var mı diye so
ruyorum, söz isteyen olmuyor. Reye vaz ediyorum, 
ekseriyeti azime ile kabul ediliyor. Divanı Riyaset va
zifesi oturduğunuz yerden ifa edilmez. Sükûta davet 
ediyorum, 

2. — SUALLER, 

1. — Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyin; İtal
ya Parlâmentosunda Mebus Pedarci tarafından Tür
kiye'ye karsı hasmane telâkki olunabilecek tarzda irad 
olunan nutka dair suali ve Hariciye Vekili Doktor Tev-
fik Rüştü Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Efendim! Hariciye Vekili Beyin Yakup 
Kadri Beyin sualine cevabı var, müsaade buyurursa
nız tasnifi ârâya kadar bunun müzakeresine başlaya
lım. 

Riyaseti Celileye 
Efendim! Geçen gün îtalya parlamentosunda Tür

kiye'ye karşı hasmane telâkki olunabilecek bir hadise 
vukubulmuştur. Mösyö «Pedarci» namında bir me
bus müzakere esnasında Küçük Asya yani Anadolu 
meselesini ortaya atmış ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin vaz ettiği yeni gümrük rüsumunun, Anado
lu ile Avrupa arasındaki münasebatı iktisadiyeyi ih
lâl ettiğini ve Avrupa ticaretine karşı bütün Anado
lu kapılarının kapanmış olduğunu söylemiştir ve bu 
beyanatına ilâveten demiştir ki, «,Bu vaziyet yalnız bi
zi müşkülâta sokmuyor, bütün Anadoluyu inhitat ve 
izmihlale sürüklüyor. Kendi menabii ve kendi vasaiti 
ile yaşamak daiyesinde bulunan bu devlet ancak beş 

Madde : 2. — İşbu kanun 1341 senesi Martından 
itibaren mer'iyülicradtr. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde: 3. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Ma
liye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesini tayini esami ile 

. reye vaz edeceğiz. (Hariciye Vekili geldi sesleri.) 
Efendim! Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci mad

desinin tadili hakkındaki kanun lâyihası ile yeniden 
üç milyon liralık madeni ufaklık meskukât darbı ile 
şimdi kabul edilen Kütahya - Tavşanlı ve temdidi 
demiryolu hakkındaki kanun lâyihalarını tayini esa
mi ile reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler be
yaz, etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
(Kastartjonu dairei intihabiyesinden istihsali ârâya 
başlandı.) Efendim! Reylerini istimal etmeyen zevat 
varsa reylerini lütfen istimal etsinler. İstihsali ârâ mu
amelesi hitam bulmuştur. 

CEVAPLAR 

altı milyon nüfusa maliktir. Halbuki Küçük Asya elli 
milyondan fazla nüfusu ihtiva edebilecek vasi bir ül
kedir ve va.ziveti coZıufiyesi itibariyle Asya'dan ziya
de Bahrisefido aittir. Binaenaleyh İtalya bir Bahrise-
fid devleti olmak dolayısıyle bundan fevkalâde müte
essir olmaktadır. Türk Hükümetinin bu ecanibgiriz 
siyasetine bir hatime vermek ve kendisine bizim ikti
sadî ve ihsaî muavenetimize ne kadar muhtaç olduğu
nu bildirmemiz lâzımdır. Günden güne fakru sefale
te, harabiyet ve izmihlale düşürülen bu Akdeniz hava
lisinin tahlisi vazifesi her Avrupa'iı devletten ziyade 
bize düşüyor.» Mebus Pedarci'nin bu beyanatı üzeri
ne müzakere hazır bulunan Başvekil Mösyö Musso-
lini şu yolda mukabelede bulunmuştur. «Beyanatını
zı kemali dikkat ve ehemmiyetle dinledim» mürettep 
bir sahne mahiyetini haiz bulunan bu müzakere hak
kında Hariciye Vekilimiz Beyefendinin ne düşündüğü
nü öğrenmek isterim ve Vekil Beyin bu hususta Mec
lis huzurunda lâzım gelen izahatı vermesini rica ede
rim efendim. 

Mardin 
Yakup Kadri 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İz
mir) — Efendim! İtalya Meclisi Mebusanında Hari-
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ciye bütçesinin müzakeresi esnasında Faşist Partisine 
mensup Mebus Pedarci filhakika buna yakın beya
natta bulunmuş ve Başvekil Mösyö Mussolini Meclis
te bütün müzakere esnasında serdedilen nutuklara ce
vap verirken, o nutuklarını vaktiyle-dinlediğini ve bil
hassa Mösyö Pedarci ve Mösyö Buçeti'nin nutku - ki 
bilhassa Şarkı karipten ve Onikiada meselesinden 
bahsetmiştir. - söylemiştir. Vekâlet bu müzakereye 
vakıftır. Zaten Mösyö Pedarci geçen sene aynı bütçe
nin müzakeresinde de buna yakın beyanatta bulun
muştur. 

REİS — Ruznamemizde bulunan kanunu cezanın 
bazı mevadmı muaddel kanun lâyihasının müzakere
sine geçiyoruz. 

4. — Kanunu Cezanın bazı mevadinin tadili hak
kında (1/543) numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
isteyen var mı? Buyurun Besim Bey. 

BESİM BEY (Mersin) — Mazbata okunacak mı? 

REİS — Mazbata matbudur ve mufassaldır. Onun 
için okunmayacak. 

BESİM BEY (Mersin) — Muhterem efendiler! 
Muhtacı tadil Kavanini Adliyemiz arasında en bariz 
bir vaziyet gösteren şüphesiz Kanunu Cezadır. Bu ka
nun Heyeti Muhteremenizin malûmudur ki yarım asır 
evvel Fransa'dan nakil ve tercüme edilmiş ve muhte
lif esbap ve ihtıyacat tesiri altında bir çok yamalar 
vurulmuş ve en ziyade Kastamonu Mebusu Muhte
remi Necmettin Molla Beyefendinin zamanı nezaret
lerinde üzerinde bazı mühim tadilât yapılmıştır ki, 
onlar da sebavet yani ehliyeti cezaiye, tekerrürü cü
rüm, teşebbüs, tahfifi mücazat, esbabı mucibei tak-
diriye gibi mühim esasattır. Aradan daha bir çok za
man geçerek görülen ihtiyaç üzerine gene tadilât ve 
tezyilât devam etti. O zamanlardan bugüne kadar mü
kemmel ve tam bir kanunu cezaya ihtiyacımız anla
şılıyordu ve buna binaendir ki, muhtelif zamanlarda 
komisyonlar teşekkül ettirildi ve el'an da İstanbul'da 
bu hususta müteşekkil, Heyeti Celilenizin malûmu 
olan, Komisyon vardır. Gerek Vekâletin takdim etti
ği mazbatasında ve gerek muhterem Encümenin ke-
zalik mazbatası balâsında gösterdiği esbaba bakıla-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarı Şarki) — Bu 
malûmata biz de ittila hâsıl ettik. Ne olmuş neticesi 
onu söyleyiniz. Hariciye Vekilinin düşüncesi nedir? 
(Müzakere kâfi sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tenevvür için bir 

kandil lâzım. 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İz
mir) — Vekâletin bu müzakereye vakıf olduğunu arz 
ettim ve zannederim kâfi derecede malûmat arz et
miş oldum. 

cak olursa, bu komisyondan çıkacak olan kamın lâyi
hası daha bir çok zamana mütevakkıf bulunduğun
dan ve onu beklemeye de vakit olmadığından, bu tadi
lâtın zarureti arz ediliyor ve başlıca saik olarak ta; 
şekli hükümetin tebeddülü ve buna binaen kanundaki 
bazı tabiratın tebdilinin icabettiği ve fazla olarak da 
ceraimi ahlâkiyeye ait ve sonra intizam ve inzibata 
dair bazı mevadm kâfi derecede vuzunu haiz olma
dığı gösteriliyor. Filhakika bendeniz de tadilâtı şöyle 
ufak bir nazarla tetkik ettim. Çok mühim maddelere 
temas edilmemiştir. Tadilâtın arz ettiğim gibi kısmen 
tasnif ve tertipten ve kısmen bazı mücazatı tahfif ve 
teşditten ibaret olduğunu gördüm. Binaenaleyh bu
nun, müstacelen getirilmesinin o kadar faydalı olma
dığı kanaatindeyim. Fazla olarak bazı mevcut olma
yan ahkâm da ilâve edilmiştir ki, bu itibarla buna 
bir ehemmiyet atfetmek lâzım geliyor. Onun için, çok 
temenni ederdim ki; bu kanun müstaceliyetle müza
kere edilmemeli idi. Malûmu âlileridir ki, geçen sene 
gene tam bu sıralarda idi ki. adliye kavaninimizden 
bir kısmı için müstacelen yeni tadilât vaki oldu, Hat
ta, bunlar o kadar müstaceliyetle geçti ki, Heyeti Ce
hle bunlardan bazı satırlar unutacak kadar müsta
cel bir mevkiide kaldı. Sonra bazı kanunlarda kabul 
etti ki; elyevm tatbik edilmiyor. Kıyafet, Kıyafeti Hük-
kâm Kanunu gibi. Binaenaleyh bu mesele çok mühim 
olduğu için, müstaceliyetle kabul edilmesin. Heyeti 
Celilenizle kemali ehemmiyetle bu maddeleri takip 
ve tetkik edelim. Çünkü bir defa müzakere edilecek
tir. Maddeleri takip ve tetkik edelim. Bu tadilâtın he
yeti umumiyesine ait söyleyeceklerim bundan ibaret
tir. Maddelerde bazı tadilâta, fıkarata taallûk eden 
bazı noktai nazarlarım vardır ki, onları da sonra arz 
edeceğim. 

REİS — Efendim! Başka bir söz isteyen yoktur. 
Kanunun Heyeti Umumiyesine ait müzakereyi kâfi 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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görerek maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunu Cezanın bazı mevadini muaddil Kanun 

Madde : 1. — Kanunu Cezanın 40 ncı maddesinin 
son fıkrası berveçhiati tadil edilmiştir : 

Hini ikai cürümde onbeş yaşını itmam etmiş olup 
da onsekiz yaşım ikmal etmemiş olanlar idam veya 
müebbet kürek cezalarını müstelzim olan ahvalde 
yedi seneden onbeş seneye kadar hapsolunur. 

Müebbet kalebentlik veya müebbet nefi cezaları
nı mucip olan ceraimde beş seneden on seneye kadar 
hapis olunur. Muvakkat kürek veya muvakkat kale
bentlik veya nefi muvakkat cezalarını müstelzim ah
valde mücazatı asliye müddetinin nısfından üç ruhu
na kadar badettenzil hapis cezası tâyin olunur. Eğer 
cürüm zikrolunan cezaların madununda ise cezayı as
linin ruhundan sülüsanına kadar badettenzil hapis ce
zası tâyin olunur. İşbu cezalar ıslâhı nefis için olmak
la tekerrüre esas olmaz. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendim! Bu madde, 
1326'da tadil edilen 40 ncı maddenin son fıkaratına 
aittir. Son fıkrada diyor ki, (Eğer cürüm zikrolunan 
cezaların madununda ise cezayı aslinin rub'undan sü
lüsanına kadar badettenzil hapis cezası tayin olunur.) 
Halbuki eski maddede hükümetin teklifinde şöyle de
niyor. (Eğer cürüm zikrolunan cezaların madununda 
ise cezayı aslinin rubu badettenzil hapis cezası tayin 
olunur.) Yani evvelkinde ve hükümetin teklifinde ce
zayı aslinin yalnız rub'u teklif ediliyor. Yalnız mut
lak olarak rub'u tenzil ediliyor. Fakat, Encümenin tek
lifinde (Cezayı aslinin rub'undan sülüsanına kadar ten
zil edilir.) diyor. Gerçi bu fıkra iyidir. Sülüsanına 
kadar tenzil ediliyor. Tahfife mütealliktir. Fakat ma
lûmu âlileridir ki bu fıkra, cinayatın haricinde cün
ha gibi, yani mücazatı tedibiye dediğimiz neviden ufak 
ceraime ait ve binaenaleyh bir hafta, onbeş gün, bir 
ay, altı ay gibi hapisler hakkındadır. Esasen bu kabil 
şeylerde hafif ceza verildikten sonra, bunun bir de 
rub'undan fazlasını sülüsanına kadar tenzil etmek, 
zannediyorum ki cezadan maksud olan gayeyi istihdaf 
etmeyebilir ve esasen sebavetin bu üç dereceye ayır
dığı ehliyet cezaiyede bulunanlar hakkında cari oldu
ğu için bu fıkra onbeşini ikmal edip de onsekizi ik
mal etmeyenler hakkında olduğu içindir ki, bendeniz 
bunu ehliyeti ceza iyeyi haizler meyanına yaklaşmış ol
duklarını kabul ettikten naşidir ki verilecek cezanın 

asil gibi kalması taraftarıyım. Yani (Rub'u badetten
zil hapis cezası tayin olunur.) fıkrasının, maddei şahi
kada" olduğu gibi yani hükümetin teklifi gibi kabul 
edilmesini rica ediyorum ve Adliye Encümeninin nok-
tai nazarına iştirak etmiyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezit) — Efendim! Kanunu Ceza, malûmu âlileri
dir ki her maddesinde mahkemeler için bir hakkı tak
dir vermiştir. Binaenaleyh bu suretle Besim Beyefen
dinin buyurdukları maksat hâsıl olur. (Rub'undan sü
lüsanına) denmiştir. Yani esas maddede (rub'u) mev
cuttur. (Rub'undan sülüsanına kadar) lâfzının, mad
deye dercinden maksat, bunu mahkemeler takdir et
sin içindir. Yani bunu mahkemeler takdir etsin ve 
mukayyet olmasınlar içindir. Zaten Kanunu Cezamı
zın maddeleri baştan aşağıya kadar (on seneden onbeş 
seneye, üç seneden yedi seneye hapis veya kürek) di
ye beyan olunur. Bu da malûmu âlileridir. Hakkı tak
dir mahkemeye verilmiştir. Bunda Besim Beyefendinin 
buyurdukları mahzur varid değildir. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Mahzuru vardır. 
BESİM BEY (Mersin) — Sülüsanla da mukayyet 

değildir, takyit vardır. 
ŞEFİK BEY (Bayezit) — Evet! Fakat arz ettiğim 

gibi mahkemelerin hakkı takdiri vardır. Binaenaleyh 
takdir eder. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Esbabı muhaffefei 
takdiriye zaten mevcut olduğu için.... 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Encümeniniz bu şekil
de tasvip etti, kabulünü rica ederim. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Şefik Bey
efendinin buyurdukları doğrudur. Yani birisi (rub'u) 
diye tahsis ediyor. Diğeri (Rub'undan sülüsanına) di
ye tasrih ediyor. Gerçi zahiren iki hat arasında hük-
kâma takdir salâhiyetini vermek vardır. Yani gene 
mukayyettir. Ve sonra efendim! Flükkâmımız öteden 
beri bu fıkraya alışmıştır. Şimdi lüzum ve zaruret 
yoktur ki bu fıkrayı değiştirelim. Madem ki maddeyi 
aynen kabul ediyoruz, aynen kabul ettikten sonra mad
dedeki fıkrayı değiştirmekteki hikmet ve mâna nedir? 
Öteden beri bunun zararı da görülmemiş, cezanın az
lığı hissedilmemiş. Yani bunun azlığından dolayı bir 
şikâyet hâsıl olmamış. Onun için bendeniz eski mad
denin aynen kabulünü rica ederim. Çünkü bu madde 
ilerden beri hükkâmın zihnine nakşolunmuştur. İşte 
hükkâmın zihnine menkûş bulunan bu maddenin ka
bulünü rica ve teklif ediyorum. Esasen Adliye Vekâ
leti de maddenin aynen ipkasını istemiştir. (Kâfi ses
leri.) 
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REİS — Müsaade buyurunuz efendim! (Reye ses
leri.) 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Efendim! Besim Beyefen
di buyurdular ki madde aynen kabul edilsin ve o su
retle de mütehassısın komisyonunun teklifi... 

BESİM BEY (Mersin) — Son fıkrası... 
ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Evet son fıkrası. Fakat 

bu zeyl bidayetinden nihayetine kadar bir çok tadilâ
ta uğramakla beraber bunu da Encümen tetkik etmiş, 
tasvip etmiş ve Heyeti Celileye arz etmiştir. 

BESİM BEY (Mersin) — Esbabı yok efendim, es
bap söyleyiniz. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Esbabını arz ettim efen
dim, mahkemeye hakkı takdir veriyor. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Zaten 46 ncı mad
dede esbabı muhaffefei takdiriye mevcuttur. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Be
sim Beyefendi bir teklifte bulundukları halde tâdilna-
me vermemişlerdir. 

BESİM BEY (Mersin) — Takdim ediyorum efen
dim. (Bekleyemez sesleri.) 

REİS — Efendim! Besim Beyefendi maddelerin 
ehemmiyeti tetkikinden bahsetmişlerdir. Eğer tadilna-
melerinde teehhür ederlerse tabi Riyaset beklemez. 
Mutlaka tekliflerini, tâdilname takip etmelidir. Bir 
defa olur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Reis Beyefendi, Hükümetin teklifinin reye 
vaz'mı rica ediyorum. 

REİS — Vekil Beyefendi! Zatıâhniz Hükümetin 
teklifinin tamamını mı reye vaz edilsin diyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Evet efendini. 

REİS —• Öyle ise i/ah edin. 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz

mir) — Efendim! Şimdi okunan birinci fıkradır. Ev
velemirde onun reye vaz'mı arz ediyorum. Diğer fıka-
rat geldiği zaman o zamanda reyimi arz ederim. 

REİS — Efendim! Bu tadil edilen madde dört fık
rayı ihtiva etmektedir. Binaenaleyh Vekil Beyefendi 
Hükümetin tâdilinin birinci fıkrasının evvelâ reye vaz 
edilmesini teklif ediyorlar. Tensip buyurursanız bü
tün maddelerin fıkralarını ayrı ayrı reye vaz edeceğim. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Vekil Bey izah etmedi
ler. Niçin Hükümetin teklifinin kabulünü istiyorlar? 
Bu fıkra için mi, yoksa maddenin Heyeti Umumiye-
si için mi kendi tekliflerinin kabulünü istiyorlar? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Hükümetin teklifi Heyeti Celileni-

zin malûmudur ki, İhzarı Kavanin Komisyonu tara
fından kaleme alınan lâyihanın aynıdır. Bu İhzarı Ka
vanin Komisyonu bir heyeti ilmiyeden müteşekkildir. 
Bu heyeti ilmiye meseleyi arız ve amik tetkik etmiş ve 
esbabı muci'besi kanun lâyihasının bidayetinde ya
zılıyor. Hükümetin noktai nazarı da buna mutabıktır 
ve uzun bir tetkik ve tetebbudan sonra buraya vaz 
edilen bu maddenin Adliye Encümeni tarafından kı
saca bir tetebbudan sonra tadilini. Hükümet muvafık 
'görmüyor ve heyeti .ilmiyenin noktai nazarına iştirak 
ediyor. 

REİS — Efendim! Kanunun ehemmiyetine bina
en usulü müzakeresi hakkında bir noktayı arz et
mek mecburiyetindeyim. Efendim! Encümenin tadili 
Hükümetin tadilini tadil mahiyetindedir. Usul veç
hile ise daima Encümenin tadilâtı reye vaz olunur. 
Hükümet ne vakit kendi tadilâtının, kendi teklifinin 
reye konmasını arzu ederse evvelâ esbabını izah eder. 
İzah etmiş olduğu esbaba binaen Hükümetin teklifi
ni reye vaz edebiliriz. Binaenaleyh usule riayet et-
inekliğimiz zaruridir. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Efendim! Vekil Bey-
efenclinm( bir heyeti mütehassısa tarafından yapılan ve 
Encümenden sathî bir surette çıkan) diye vaki olan 
sözlerini Encümen kabul etmez. Encümen de bir he
yeti mütehassısadır ve heyeti celileniz tarafından me
murdur. Binaenaleyh bu sözlerini reddetmekle beraber 
maddei asliyeyi arz edeceğim. Maddei asliyede : «İkaı 
cürümde onbeş yaşını itmam etmiş olup da onsekiz 
yaşını ikmal etmemiş olanlar idam veya müebbet kü
rek veya kalebentlik veya müebbet nefi cezalarını 
mü::teizim olan ahvalde ıslâhı nefis için yedi seneden 
onbeş seney kadar hapsolunur.» bu, birinci fıkradır. 
Hükümetin, Heyeti Mütehassısa denilen zevatın tadi
li, hini ikai cürümde onbeş yaşını itmam etmiş olup 
da onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam veya 
müebbet kürek cezalarını müstelzim olan ahvalde ye
di seneden onbeş seneye kadar hapsolunur. Encümen 
bunu ariz ve amik tetkik etti. Maddei asliye hapis yani 
tekerrüre esas olmayacak 'bir hapis cezası ki ıslâhı ne
fis içindir. Hükümetin teklifi, onbeş yaşını itmam et
miş olup da onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanların 
cezalanın küreğe tahvildir. Halbuki Encümen bunu 
muvafık görmedi. Çünkü henüz kuvayi akliye ve bc-
deniyesi tekemmül etmemiş olan bir çocuk, ika etmiş 
olduğu cürüm, kanunu aslî mucibince hapis cezasını 
müştekini ve tekerrüre esas olmadığı halde, gayet şid
detli bir surette kürek cezasına tahvil emıek... Malû
mu âlileri küreğin de tekerrüre esas olmak üzere o 
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çocuğu pek ziyade, yani beşeriyetin, vicdanın kabul 
etmeyeceği bir şekilde bir cani, müteammit bir cani 
telâkki etmek lüzumuna kani olmadı. Binaenaleyh En
cümen bu mülâhazaya binaen hini ikamda oribeş yasi
ni itmam etmiş olup da onsekiz yaşım ikmal etmemiş 
olanlar, idam veya müebbet kürek cezalarım müstel-
zim olan ahvalde ,yedi seneden onbeş seneye kadar 
hapis cezasına karar verdi. Bundaki maksat arz etti
ğim veçhile o çocuğun cürmü kürek cezasını müstel-
zim bulunmaması ve cürmünün tekerrüre esas olma-

- ması esasına müptenittir. Şimdiki maruzatım birinci 
fıkraya aittir. Binaenaleyh Encümen birinci fıkrayı bu 
şekilde muvafık gördü ve Heyeti Âliyeye arz etti. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Maddelerin 
fıkra fıkra reye vaz'ı doğru değildir. Toptan reye ko
yalım. 

REİS — Efendim! Fıkra fıkra reye vaz'ı talep vu
kuuna mütevakkıftır. Vekil Bey ilk fıkranın ayrı reye 
konulmasını teklif etti. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (iz
ni ir) — Teklifimi geri alıyorum efendim. 

REİS — Evvelâ Encümenin teklifini reye vaz ede
ceğim. Kabul edilmediği takdirde Hükümetin teklifi
ni reye vaz edeceğim. Her iki tarafta noktai nazarla
rında İsrar etmişlerdir. Başka söz isteyen yoktur. Be
sim Beyin teklifi de Hükümetin son fıkrasının kabulü 
mahiyetindedir. Bu, Encümenin teklifinin reye vazını 
tehir etmez. 

BESİM BEY (Mersin) — Hükümetin teklifini ay
nen kabul etmiyoruz. Yalnız maddenin son fıkrasını 
ipka etmektir. 

REİS — Efendim! Tâdilnameniz esas itibariyle 
Encümenin ve Hükümetin tekliflerini tadil etmemek
tedir. Yani Hükümetin teklifini kabul teklifidir. Nok
tai nazarınızı izah ettiniz. Vekil Beyefendi de Hüküme
tin teklifinin reye konulmasını teklif ettiler. Fakat 
Encümenin hakkı tercihi dolayısıyle Encümenin tekli
fini evvelâ reye koyacağım. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Bendenizin 
teklifimi ayrıca reye vaz etmeniz icabeder. 

REÎS — Efendim! Talebiniz hükümetin teklifinin 
ipkasrdır. 

BESİM BEY (Mersin) — Değildir. Ayrıca reye 
vaz edilmek lâzım geldiğini zannediyorum.-

R.EİS — Efendim! Tâdilnameniz hükümetin tek
lifinin son fıkrasının aynen kabulüdür. 

BESİM BEY (Mersin) — Fakat Encümeninkini de 
tadili mutazammındır, 

REİS — Tadil yok efendim. Encümen hüküme
tin teklifini tadil etmiştir. Başka tadil yoktur. Efendim! 
Encümenin teklifini Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. KabuLedilmiştir. 

BESİM BEY (Mersin) —. Bizim teklif ne oldu 
efendim? 

REYİS — Reye konamaz efendim! Hükümetin 
teklifini aynen teklif ediyorsunuz. 

BESİM BEY (Mersin) — Etmiyorum efendim! 
Madde, beş altı fıkradır. Ben son fıkrası şeklinde En
cümenin teklifinin tadilini istiyorum. 

REİS — Son fıkrada hükümetin teklifinin aynı
dır. Tadil mahiyetinde değildir. (Hayır sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Usûl hakkında arz edeceğim. Bu işte cidden bir gara
bet oldu. Besim Bey arkadaşımız bir tadil teklif etti. 
Binaenaleyh evvel be evvel tadil teklifini reye koy
mak lâzımdı. Tadil reddedilse idi encümenin maddeı 
asliyesi reye vaz edilirdi. Mutad usûl budur. Tatbikat
ta başka türlü olmasına imkân var mıdır? Bilmem ma
kamı riyaset bu işde nasıl hareket buyurmuşlardır? 
Onun için Encümenin teklifini evvelâ reye koymak 
muvafıkı usûl değildir. Evvel be evvel Besim Beyin 
takririnin reye konması lâzımdır. Tadil takrirleri red
dedilecek olursa ondan sonra Encümenin teklifi reye 
vaz edilmek icabederdi. Şimdi Encümenin maddesin
de tadil teklif eden arkadaşın teklifi ne olacaktır? . 
Meselâ neticeye bakınız. Farzedinizki hükümetin hiç
bir tadil teklifi yoktur. Encümenden bir madde geli
yor, kabul edilmiyor. Tadil takrirleri de kabul edilmi
yor. Halbuki kanunun Heyeti ümumiyesi kabul edil
miştir. O zaman vaziyet ne olacaktır? Bu suretle-hare-
ketin neticesi bir çok mühim kanunların tamamıyle 
iyi bir tarzda çıkmamasına sebep olur. Binaenaleyh 
bunun hakkında bir usûl ittihaz edilmelidir. Evvelâ 
tadil takrirleri reye konsun. Tadil takrirleri reddolu-
nursa badema* encümenin teklifi reye konur. 

REİS — Efendim! Feridun Fikri Bey" usûl hakkın
daki izahatında evvelâ tadil tekliflerinin reye konaca
ğını beyan buyuruyor. Filhakika doğrudur. Fakat bu 
neyi tadil etmiştir? Tadil yoktur, ne hükümetin tek
lifini tadil etmiştir, ne encümenin.. 

BESİM BEY (Mersin) — Reis, Bey, okuyunuz lüt
fen! 

REİS — Efendim! Hükümetin teklifinin aynen re- „ 
ye vaz'ını istiyorsunuz Takririniz hiçbir şey tadil et
miyor. Ortada tadil yoktur, 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey' 
Malûmu âliniz mesele selâmeti müzakereyi temindir. 
Eğer usulden aykırı bir vaziyet hasıl olmuş ise bu ni
çin tashih edilmek lâzım gelmesin? 

REİS — Rica ederim, usulsüzlük yoktur, tadil de
ğildir. Sarahat vardır. Tadilnameler encümenin mev
cut şekli üzerinden vaki olur. Halbuki siz hükümetin 
teklifinin aynen reye vaz'mı teklif ediyorsunuz. 

BESİM BEY (Mersin) — Lütfen okunsun efen
dim! 

REİS — Madde kabul edilmiştir. Neyi okuyalım? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Or
ta yerde mevzuu müzakere encümenden gelmiş bir 
maddedir. Bu maddenin bir fıkrasını arkadaşımız 
Besim Bey bir takrir ile tadil teklifinde bulunuyor. 
Bu tadil namesinde sarih surette yazmak mümkün iken, 
daha kısaltarak hükümetin maddesindeki fıkrayı ima 
suretiyle demiştirki (hükümetin teklifini aynen reye 
koyunuz) Burada deniyor ki, hükümetin teklifinin şu 
veya bu fıkraları veçhile Encümenin şu veyabu fık
ralarının tadilini teklif ederim. Binaenaleyh Besim Be
yin teklifi açık ve sarih bir tadil teklifidir ve usulüne 
muvafıktır. Binaenaleyh müzakerenin bu tarzda İsla
hı lâzım geldiğine kaniim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Feridun Fikri Bey de, Hakkı Tarık Beyefendi de Be
sim Beyin takririni tadil takriri addettiler ve bunu bir 
takım kelimelerle beslediler. Halbuki Adliye Vekili 
Beyefendi hükümetin teklifinin reye konulmasını tek
lif ettiler. Besim Beyin teklifi de tahriren hükümetin 
teklifinin reye vaz'nı mutazammmdır., 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Öyle değil, 
(Lütfen okunsun sesleri) 
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REİS — Usulü müzakere bitsin, okuyacağım 
efendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bendeniz sö
zümü bitireyim efendim. Encümenin şu maddesinin, 
şu fıkrasının berveçiatı tadilini teklif ederim der ve 
neyi tadil ediyorsa yazar. Hükümetin teklifini reye 
koyun demez. Tadil teklifi değildir. Hükümetin tek
lifinin reye konması, Adliye Vekili Beyefendi Hazret
lerinin teklifi gibi tekliften ibarettir. Madde usulü dai
resinde reye konmuştur. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurun, usûl' hak
kında ceryan eden müzakereyi tenvir için takriri oku
tuyorum: 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile: 
Son fıkranın, yani «Eğer cürüm zikrolunan ceza

ların madununda ise cezayı aslinin ruhundan sülü-
sanına kadar badettenzil hapis cezası tayin olunur.» 
yerine hükümetin teklifi olan «Ve eğer cürüm zikro
lunan cezaların madununda ise cezayı aslinin rubu 
badettenzil hapis cezası tayin olunurj» fıkrasının ka
bulünü teklif eylerim. 

Mersin 
Besim 

ALİ FUAT PAŞA ^(Ankara) — Efendim! Maka
mı Riyaset nizamnamei dahilinin aynen tatbikinden 
mes'uldür. Şimdi okunan takrir tadil mahiyetinde
dir. Nizamname sarihtir. Evvelâ tadilnameler reye 
konur. Sonra maddei asliye reye konur. 

REİS — Efendim! Nizamnamei dahilinin tatbikin
den mütevellit bu gibi hadiseler Divanı Riyasette hal
ledilir. Bu meseleninde halli için beş dakika celseyi ta • 
til ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 4,10 

•••%-
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İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 4,53 

REİS : Reis Vekili İsmet Bey 

Kâtipler : Kazım Bey (Denizli), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim! Celse küşad edilmiştir. 

Kanunu cezanın bazı mevadını muaddel kanun lâ
yihasının birinci maddesinin müzakeresi esnasında 
Mersin Mebusu Besim Beyefendinin vermiş olduğu 
takrir tehir edilerek Encümenin teklifi Reyi Âlilerine 
arz edilmişti. Besim Beyin teklifi hükümetin teklifinin 
bir fıkrasında mevcut olmasına ve hükümetin tekli
findeki fıkranın da ayrıca reye vaz edilmesi vekil bey 
tarafından teklif olunmasına ve Musa Kâzım Efendi
nin, maddenin hükümleri bir birine murtabıt olduğun
dan maddenin kür halinde reye vaz edilmesi hakkın
daki mütalâasına binaen hükümetin teklifinin Encü
menin teklifine müreccah olduğu ve Besim Beyefen
dinin teklifi de hükümetin teklifinin son fıkrası\oldu-
ğu cihetle reye vaz edilmesi usule muvafık olduğu ka-
naatına vasıl olundu. Divanı Riyaset bu teklifin tadil-
name mahiyetinde olup olmadığının tayini hakkı He
yeti Celilenize aittir kanaatindedir. Binaenaleyh tak
riri tekrar bir daha okutturuyorum. (Mersin Mebusu 
Besim Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim! Bu-teklifin tadilname - hükü
metin teklifinin aynj değil, hükümetin teklifinin bir 
fıkrasının encümenin fıkrasına nakli suretiyle - oldu
ğunu kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Bina
enaleyh bu tadilnamenin hakkı tercihi olmasına bina
en maddenin tekrar reye vaz edilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Son fıkra. 

REİS — Müsaade buyurunuz! Evvelâ tadilnameyi 
okuyacağım, sonra maddeyi tekrar okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 

Şifahen arz ettiğim veçhile: 

Son fıkranın, yani «Eğercürüfn zikrolunan ceza
ların madununda ise cezayı aslinin rub'undan sülü-
sanına kadar badettenzil hapis cezası tayin olunur.» 
yerine: Hükümetin teklifi olan >Ve eğer cürüm zik

rolunan cezaların madununda ise cezayı aslinin rub'u 
badettenzil hapis cezası tâyin olunur^» fıkrasının ka
bulünü teklif ederim. 

Mersin Mebusu 
Besim 

REİS — Efendim! Hükümetin teklifinde son fık
ranın, encümenin teklifinin son fıkrası yerine, ikam* 
kabulünü teklif etmektedir. Bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddenin son fıkrası «Eğer cürüm zikro
lunan cezaların madununda ise cezayı aslinin rubu ba
dettenzil hapis cezası tayin olunur» olmuştur. Encü
menin diğer bir fıkrası daha vardır. Bu, alâhalihi ka
lacaktır. Bu fıkra şudur: «İşbu cezalar İslahı nefis ol
makla tekerrüre esas olmazı» Binaenaleyh maddeyi bu 
tadil ve tashih veçhile kabul edenler lütfen el kalcfiı 
sın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

2. —T Zirde münderiç 41 nci maddei asliye aynen 
kabul edilmiştir: 

Madde 41 — Mücrimin bir cürmü hini irtikâbında 
cinnet halinde bulunduğu sabit olursa mücazatı ka
nuniyeden ma'füvv tutulur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
izahat versin! Niçin hükümetin teklifinde olan ta
dilât kabul edilmemiş de eski şekilde ipka edilmiştir? 
Bunu izah etsinler. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Hükümetin teklifi şudur: »Bir 
cinnetin tezahürü marazisi veya irade ye temyizi sa-
lib maluliyeti akliye neticesi veyahut şuurun inhisafı 
marazisi eseri olarak ika edilen cürmün failleri mü
cazatı kanuniyeden muaftır. Maluliyeti akliye, irade ve 
temyizi külliyen salib olmayıp, ehemmiyetli bir dere
cede tenkis etmiş ise ika olunan fiil idam veya müeb 
bet kürek cezalarını müstelzim olduğu halde on sene 
den eksik olmamak üzere kürek ve müebbet kalebenı 
lik cezasını müstelzim ise kezalik on seneden eksik ol 
mamak üzere kalebenttik ve nef'i ebed cezasını müstel 
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zim ise on seneden aşağı olmamak üzere nef i cezası 
hükmolunur. Ahvali sairede o cürüm için kanunen 
muayyen olan cezanın nısfından iki sülüsüne kadar 
tenzil olunur.» 

Encümen bu maddenin müzakeresinde şu müta
lâada bulundu: 

41 nci maddei asliye: «Mücrümün bir cürfnü hini 
irtikâbında cinnet halinde bulunduğu sabit olursa mü-
cazatı kanuniyeden ma'füvv tutulur.» Hükümetin 
bu teklifini kabul halinde her hangi bir cani kendisi 
hakkında her türlü mücazatı kanuniyeden kurtul
mak için esbap ve vesail tedarikine başlıyacak, meselâ 
belâhetini iddia edecek, aklının nısfı tamam nısfı di
ğeri noksan olduğunu iddia edecek velhasıl her türlü 
suiistimal bu maddenin içine girecektir. Bir rapor is
tihsâl etti mi, bu madde mucibince cezayı tenkise 
muvaffak olacaktır, Hali cinnette olduğu sabit olur
sa zaten muaftır. Mamafih kanun, hükkâma sekizinci 
madde mucibince esbabı muhaffefei takdiriye vermiş
tir. Mücrimin haline, ika ettiği cürme, şahsiyetine gö
re esbabı muhaffefei takdiriyeyi tayinde hükkâm, 
hakkı ihtiyara maliktir. Velhasıl bu maddenin bu şe 
kilde kabulünü encümeniniz pek tehlikeli gördü. Bir 
çok suiistimalâta badî olacağını teemmül etti ve kabul 
etmişti. Maddei asliyeyi aynen nazarı tasvibi alinize 
arz etti. 

HÜSEYİN RIFKI BEY "(Edirne) — Efendim! 
Encümeni âliniz bu hususta emrazı akliye mütehassıs
larım dinlemiş midir? 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Dinlemeye lü
zum görmedik. Çünkü madde sarihtir. Çünkü oku
dum maddeyi, temamıyle mecnun değil, belâhati 
var. Kuvvei akliyesinde noksan var, her ne şekil olur
sa otsun huzuru mahkemede o mücrümin haline, o 
mücrümin ika ettiği cürme göre Heyeti Hakime esba
bı muhaffefei takdiriyenin tayininde hakkı ihtiyara 
maliktir. Binaenaleyh Encümeniniz bu maddeyi kabul
de pek tehlikeli gördü. (Doğru sesleri) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Encümen namına izah olunduğu veçhile hakika
ten hükümet tarafından vaki olan teklif kabul edile
cek olursa bugün bittehevvür ika olunan ceraimin fail
lerinden bir çokları yakasını kurtarmış olacaktır. Çün
kü tehevvül halinde bu birinci maddeye girecek bir 
çok doktor raporları istihsâl olunabilir. Zaten mecnun 
kime denildiği herkezce ve sıhhiye heyetince, doktor-
larca malûmdur ve ona göre rapor veriyorlar. Yani 
kime mecnun diyorlar bunu biliyorlar. Binaenaleyh 
bu, maruf ve sabit olmuş bir keyfiyettir. Şimdi böyle 

4 . 1341 C : 2 

tahlilâta giriştiğimiz vakit meselâ teklif olunduğu gi
bi bir cinnetin tezahhürü marazisi veya irade ve temyi
zi salıb maluliyeti akliye neticesi bunu böyle tahlile 
giriştiğimiz vakit de tehevvür zamanında o adamın 
geçireceği asabiyetlere dair bir rapor istihsal edilir. 
Bittehevvür vukua gelen ceraimin bir çokları muaf 
tutulmak lâzım gelir. Encümen gayet iyi düşünmüş
tür. Fakat maddei asliyenin aynen kabul edildiği tabi
rinin ipkasına da lüzum yoktur. Yani o tabir de ben-
denizce sakattır. Çünkü maddei asliye kanundur. Ta
dil olunursa onun yerine tadil kaim olacaktır. Tadil 
yoktur. Binaenaleyh hükümetin teklifinin tayyını re
ye koymak iktiza eder. (Bir takrir veriniz sesleri) 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
İkinci maddeye lüzum yoktur. Zaten maddei asliye 
kanundur. Yeni bir kanun değildir. Sehiv olmuştur. 
Bunun tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Tadilnameler 
vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümeni adliye teklifinin ya

ni 41 nci maddenin tadiline lüzum olmadığının kabu
lünü teklif eylerim. 

Konya 
Refik 

REFİK BEY (Konya) — Yani Musa Kâzım 
Efendinin teklifi ile birleşeceğiz. O da tay mahiyetin
dedir. 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin ikinci madde olarak 41 nci maddeyi 

muaddil teklifi Encümence kabul edilmediğine göre 
kanunu cezanın 41 nci maddesi zaten kanun ve hük
mü mer'i olduğundan Encümenin mezkûr maddei ka-
nuniyenin teyidini muhtevi ve fuzuli olan teklifinin de 
tayyı icabeder. Binaenaleyh teklif eylerim. 

Konya 
Musa Kâzım 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz de bu takri
re iştirak ediyorum. 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Muvafıktır efendim, 
Zaten maddei asliye kalacaktır. 

REİS — Efendim! Encümen maddei asliyeyi 
ipka etmekle zaten hükümetin o maddesini reddetmiş 
demektir. Binaenaleyh madde tayyedileoektir. Tek
lifler veçhile maddenin tayyını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerimi 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Hükümetin tadil tek
lifi tayyedilmiştir. Maddei asliye ibakidir, 
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2. — Kanunu mezkûrun 55 nci maddesi berveçhi 
âti tadil edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunu tamamen veya kısme ntağyir ve tebdil veya il
gaya ve kanunu mezkûre tevfikan teşekkül eden 
Büyük Millet Meclisinin iskat veya ifayı vazifeden 
men'e cebren teşebbüs edenler idam.olunur. 

Ef'ali mezkûreyi ikaa fiilen tahrik edenler (mad
de! fesat tamamıyle fiile çıkarsa idam olunur ve mad-
dei fesadın icrasına başlanmış olursa yedi seneden 
elcâl olmamaik üzere küreğe konulur. 

Büyük Millet Meclisi icra Vekilleri Heyetini is
kat veya ifayı vazifeden cebren men veyahut işbu 
cürmü ikaa fiilen tahrik edenler müebbeden veya 
on seneden aşağı olmamak üzere muvakkaten küre
ğe konulur. 

Her kim hükümet aleyhine halkı müsellahan is
yana veya Türkiye ahalisini yekdiğeri aleyhine si
lâhlandırarak mukateleye fiilen tahrik edip de mad
de! fesad tamamıyle fiile çıkarsa ol kimse idam olu
nur. 

Maddei fesadın icrasına başlanmış olursa yedi 
seneden ekal olmamak üzere küreğe konulur. 

55 nci madde zeylinin sancak ve arma tahrip ve 
ve tezliline dair son fıkrası mülgadır. 

REtS — Mütalâa var mı efendim? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bunda Büyük Millet Meclisi lora Vekilleri Heyeti
ni iskat diye bir cümle vardır. Bu maksat malûm
dur. Tabidir ki icra Vekilleri Heyetini ku/vvei ceb
riye ile iskat etmek maksuttur, Yoksa Meclisi ÂM-

«niz Teşkilâtı Esasiye Kanununa tevfikan icra Vekil
leri Heyetini iskat edebilir. Binaenaleyh bu, (iskat) 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun (Meclis Hükümetli her 
vakit murakabe ve iskat edebilir) maddesi mefhumu
nun haricinde olduğundan ya buraya cebren. keli
mesinin ithali ile veyahut...* 

REFİK BEY (Konya) — Cebren kelimesi vardır 
efendim, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Burada 
cebren kelimesi (ıskat) dan sonraya kalır. Iskatın üst 
tarafına geçmez. Binaenaleyh bu fıkra, yarın teşki
lâtı Esasiyeyi tadil etmiştir, gibi bir mâna ve ma
hiyet suretinde gelmesin. Bunun vazıh surette taay
yün etmesi lâzımgelir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun yedinci maddesinin fıkrai saniyesinde: Meclis, 
Hükümeti her vakit murakabe ve ıskat edebilir, de
niliyor. Bu mahsut değildir. Teşkilâtı Esasiyenin 
bu maddesinin tadil edilmesi varit değildir. Zaame-
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dersem bu fıkradan, bundan gayrı suretle iskat 
maksuttur. Binaenaleyh bunun Mazbata Muharriri 
Bey Ve Makamı Riyaset tarafından beyan edilmesi 
veyahut (iskat) dan evvel (cebren) kelimesinin vaz'ı 
icabeder. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Bu kanun, bu madde eshabı 
ceraim için vaz olunuyor. Meclisin, icra Vekille
ri Heyetini iskat etmesi kanunidir, «veya ifayı va
zifeden cebren men veyahut ikbu cürmü ikaa fiilen 
tahrik edenler» bu madde o kadar sarih ve vazıh
tır ki Feridun Fikri Beyefendinin telâşlarına hiç ma
hal yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sarih de
ğildir. Efendim. En mühim mesele müphemat için
de eriyip gidemez. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Reis Bey! 
Aşağıdaki cebren kelimesini yukarıya getirdiğimiz 
zaman her ikisi de temin edilmiş olur. 

Binaenaleyh. iki defa (cebren) kelimesini istima
le lüzum yoktur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Bunda İsrar etmeyiz Heyeti Celilenizin 
arzusuna tabidir. Feridun Fikri Beyin buyurdukları 
telâşa mahal yoktur, demek istiyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bendeniz bu
nu söylemek istiyorum. Vakıa Büyük Millet Mec
lisi, Hükümeti her zaman murakabe ve iskat hak
kına maliktir. Bunda zerre kadar tereddüt göster
mek tevehhümdeh ibarettir. Fakat böyle olmakla 
beraber kanunun sarahat kesbetmesli için (cebren) 
kelimesinin (iskat) kelimesinden evvel alınması lâ
zımdır ve bu teklifinde Adliye Encümeni tarafından 
kabulü elzemdir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Feridun 
Fikri Beyin bir takriri vardır. Bunda «ıskat» kelime
sinden evvel cebren kelimesinin ilâvesini tekMf ediyor
lar. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — ilâveye ha
cet yoktur efendim. Aşağıdaki cebren kelimesi arz 
ettiğim gibi, üst tarafa nakledilirse her ikisine de şâ
mil olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Varsın iki 
(cebren) kelimesi olsun. 

REİS — Efendim! Tadilname, cebren kelimesi
nin ıskat kelimesinden evvel yazılması hakkındadır. 
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Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etm'iyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.,. Teklif 
kabul edilmiştir. 

Fıkra şu suretle olmuştur: (Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya ifayı va
zifeden cebren men.. 

ADLİYE VEKÎLİ MAHMUT ESAT BEY 
(İzmir) — Ona hacet kalmamıştır, Reis Bey! 

REİS — Efendim! Hükümet ona lüzum kalma
mıştır diyor. (İkindi cebren kelimesine lüzum kalma
mıştır sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ona da lü
zum var efendim! O başka iş, öteki başka iş. 

REİS — Efendim! Başka tadilname yoktur. Fıkra 
kabul buyrulan tadilname mucibince tashih edilmiş
tir. İkinci fıkrayı bu tashih veçhile reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani ikinci cebren keli
mesi ile. 

3. — Kanunu mezkûrun 56 ncı madesi berveeiati 
tadil edilmiştir : . 

Her kim gasb ve garet ve tahrip ile katil fiillerini 
ika eyler ise idam olunur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Hüküme
tin teklifinde her kim gasp ve garet ve tahribi mem
leket... kaydı vardır. Yani memleket kaydı vardır. Son
ra Encümenin maddesinde yalnız katil vardır. Hüküme
tin teklifinde ise katli nüfus vardır. Bunların izahını 
rica ederim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Encümen daha muhtasar yap
ımdır. Hükümetin teklifini aynen kabul etmişizdir. 
Bakınız arz edeyim. Herkim gasp ve garet ve tahribi 
memleket ile katli nüfus ef'alini ika eyler ise idam olu
nur. Encümen ise bunu herkim gasb ve garet ve tah
rip ile katil fillerini ika eyler ise idam olunur, şeklin
de tespit etti. Yani encümen muhtasar şekilde, yaptı. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — «Tahribi memleket» 
tabiri icabeder. Meselâ birisi birinin arkını tahrip 
eder. Bunun içinde mi idam cezası verilecek? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Bu, ferdi değildir. Bu, devletin 
emniyeti dahiliyesini ihlâle müteallik mevaddır. Ali 
Rıza Beyin buyurduğu şekil efrada mütealliktir. Bu ise 
mevadı umumiyedir. Tahripten de maksat budur. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — O halde hükümetin 
teklifi daha muvafıktır. Binaenaleyh onu kabul ede
lim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Devletin emniyeti dahiliyesini ihlâl eden efâlde 
cürüm, teşebbüsü cürüm de başlı başına bir cürüm 
addedilmiştir. Teşebbüs etmiş te maddei fesad meyda
na çıkmamış bile olsa gene cürüm addedilmiştir. Ona 
göre ceza tayin edilmiştir-. Maddei sabıkada bu te
şebbüs nazarı dikkate alınmıştır. Fakat bu maddede 
yalnız (ika) nazarı dikkate alınmış, teşebbüs nazarı 
dikkate alınmamıştır. Şimdi maddei sabıka ile bu 
maddeyi okuyalım : 

65 nci maddei sabıka - Herkim memaliki mahru-
sa ahalisini yekdiğeri aleyhinde silâhlandırarak muka-
teleye tahrik ve igraya veyahut bazı mahallerde gasb 
ve garet ve tahribi memleket ve katli nüfus efalini... 
cümlenin birisi teşebbüstür, biri ikadır. Encümenin 
bunun yerine koyduğu madde yalnız ikaı cürüme ait
tir. (Teşebbüs) hariç kalmıştır. Binaenaleyh burada 
eski maddenin ipkası daha muvafıktır. Bendeniz es
ki maddenin ipkasını teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu eski madde belki bir takım noktai nazardan dola
yı muhtacı tadil olabilir. Ancak bunun yerine kona
cak maddenin sarih ve vazıh olması lâzımdır. Halbu
ki gerek hükümetin ve gerekse Encümenin teklifi va
zıh ve sarih değildir. «Herkim gasb ve garet ve tah
ribi memleket ile katli nüfus ef'alini ika eyler ise 
idam olunur.» Bu okuduğum hükümetin teklifidir. 
Encümen ise buradan (Memleket) tabirini çıkarmış
tır. Alelıtlak gasb ve garet... 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Yani şeka-
veti adiye. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Evet, Be
yefendinin. buyurdukları gibi şekaveti âdiye şeklinde 
kalmıştır. Meselâ bir adam birisinin bostanına girmiş, 
oradan bir şey alırken o sırada diğer bir adam çık
mış, o adamı vurmuş. Şimdi bunun hakkında da bu 
cezanın tatbik edilmesi lâzım gelecek. Binaenaleyh 
burada gerek hükümetin teklif ettiği maddede gerekse 
Encümenin maddesinde vuzuh yoktur. Eski madde 
ikame edilecek olursa hiç değilse tatbikatı kanuniye 
ile, muhtelif içtihadatı mahakim ile bunun manası 
tespit edilmiştir. Artık bunun ibarat ve elfazı içeri
sinde yeni yeni istikâmetlere gitmek imkânı kalma
mış olduğu cihetle etraflı, vazıh, ne istediğimizi, ne 
kastettiğimizi sarih bir surette tespit eden yeni bir 
madde koyalım. Eğer böyle bir madde koyamazsak 
- ki ne hükümetin teklif ettiği ve ne de Encümenin tek
lif ettiği madde o evsafı haizdir - o halde bir yanlışlık 
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yapmamak, kanuni bir sakatlığa meydan vermemek 
için Abdullah Azmi Efendinin buyurdukları veçhile 
hududu kanuniyesi içtihadatı hukukiye ile, Mâhke-
mei Temyiz içtihadatı ile - aşağı yukarı - Kurtarılmış 
olan sabık 56 ncı maddeyi kabul ederek sakat bir yo
la gitmekten nefsimizi kurtaralım. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFlK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Eski 56 ncı maddeyi hiç bir 
veçhile kabul edemeyiz. Çünkü eski 56 ncı maddede 
memaliki mahrusa ahalisi vesair tabirler vardır. (O 
tabirleri kaldırırız sesleri.) Müsaade buyurun efendim! 
Abdullah Azmi Efendi Hazretleri buyurdularki birin
ci fıkrada teşebbüs mezkûrdur. Halbuki ikinci fıkra
da mezkûr değildir. Halbuki beşinci fıkrada mev
cuttur. Okuyalım : 

Madde 5. — Kanunu mezkûrun 57 nci maddesi 
berveçi ati tadil edilmiştir. Balâda muharrer 55 nci 
ve 56 ncı maddelerde beyan olunan fesadlardan biri
ni birtakım eşhas müçtemian icra eder, yahut icrası
na tasaddi eylerler ise ol cemiyete dahil bulunanlar 
da asıl reis ve muharriki mefsedet olanlar her nerede 
tutulursa idam olunur. Sairlerden dahi mevkii cinayet
te tutulanlar maddei fesadda tebeyyün edecek methal
lerinin derecatına göre müebbeden yahut muvakkaten 
küreğe vaz olunur. Yani her iki made içinde tasaddi 
vardır, teşebbüs vardır. (Birincisinde yoktur sesleri.) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim! Bir kanunun ve o kanunun muhtevi bulun
duğu mevadı muayyeneyi tadil etmek için esbabı mu
cibe mevcut olmak lâzımdır. Bendeniz tetkik ediyo
rum, hükümet tarafından teklif edilen bu tadilâtın es
babı mucibesi, her halde tafsilâtı lâzımeyi camî de
ğildir. Bendenize kanaatbahş olmadı. Encümenin tetki-
katı muhassalası olmak üzere esbabı mucibe lâyihasını 
aradım, onu da bulamadım. Yani heyeti muhtereme-
nize takdim kılman bu matbu lâyihada Encümenin es
babı mucibe lâyihası yoktur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Onaltıncı say
fada vardır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Müsaade buyurunuz efendim, encümen namına beya
nı mütalâa eden muhterem arkadaşımızın beyanatı 
dahi kanaatbahş değildir. Halbuki hakikatte eski mad
denin tadilini mucip olacak hiç bir ihtiyaç mevcut ve* 
mevzubahis değildir. (Memaliki mahrusa denilmiş
tir sesleri.) (Türkiye Cumhuriyeti olacak sesleri.) 

Efendim! Kelime üzerinde oynamak istemiyo
rum. Onları mevzubahis etmiyorum kelime üzerinde 
istediğiniz kadar tadilât yapınız. Asıl mevzuu müna

kaşa olan mesele, hukuken bu maddenin ihtiva ettiği 
ahkâmı cezaiyeyi ve ahkâmı cezaiyenin tatbikini is
tilzam eden ef'âlin mahiyeti hakkında izahat lâzım 
mı, değil mi? Hem bilâkis eski madde; makasıdı hü
kümeti, yani ceza tertip etmek hususundaki hukuku 
hükümeti ve bunun için icabeden tafsilâtı, tamamen 
havidir. Buna rağmen vaki olan tadil teklifi : «herkim 
gasp ve garet ve tahrip ile katil fiillerini ika eylerse 
idam olunur» şeklindedir. Halbuki eski madde herkim 
gasp ve garet ve tahrip ile katil fiillerini ika eylerse 
- demin refiki muhteremim Abdullah Azmi Efendi
nin gayet mukni bir surette izah buyurdukları gibi, -
maddenin ihtiva ettiği ehemiyet itibariyle ve buna te
şebbüs edenlerde aynen bu fiili ika edenler gibi, aynen 
bu. hareketi ika edenler gibi hükmolunur şeklindedir. 
Maddei asliye böyledir. Bu müteşebbisler hakkındaki 
sarahati kanuniyeyi bertaraf ederek encümenin ve hü-, 
kümetin teklifi mahiyetinde bu ceza, fiili ika edenlere 
teşmil edilecek olursa ve müteşebbisler kaldırılacak 
olursa, o halde teşebbüs için kanunu cezanın kavaidi 
külliye bahsında ayrıca bir madde vardır, O maddede 
müteşebbis olanlar hakkında bir ceza vardır. Fakat 
o ceza, aynen fiili ika edenler hakkındaki ceza gibi 
değildir. Daha hafiftir. Halbuki eski madde, aynı 
cezayı tertip ediyor. Bunun için yalnız elfaz üzerin
deki tadilâtı icra edelim. Maddei asliyeyi aynen ipka 
edelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendeniz de Necmettin Molla Beyefendiye iştirak edi
yorum. Esbabı mucibe serdedilmemiştir. Arkadaşlar
dan bazıları memaliki mahrusa tabirine dokunmuşlar
dır. Memaliki mahrusa tabiri ile memaliki şahane ta
biri arasında fark vardır. Memaliki mahrusa, bugünde 
memaliki mahrusadır. Binaenaleyh, o noktai nazar
dan tadilini istilzam eden nokta yoktur. Mazbata mu
harriri Şefik Beyefendi buyurdularki : 57 nci mad
denin tadilâtında itirazlarının bir kısmı bertaraf ol
maktadır. Halbuki öyle değildir. 55 nci ve 56 ncı 
maddeleri tadil eden bu maddede, mücrim bir olabi
lir. Fail bir olabilir. Fakat fiilin sahası geniş tutulmuş
tur. Halbuki 57 nci maddedeki maksut o değildir. 
Orada fail müteaddid olacaktır. Binaenaleyh diğerin
den büsbütün başka maksat ve manayi ihtiva etmek
tedir. Onun için bendeniz de Necmettin Molla Beye
fendinin mütalâatına iştirak ederek eski maddenin ay
nen ipkasını teklif ediyorum. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Bendeniz de 
Necmettin Molla Beyefendinin tekliflerine iştirak ede
rim. 
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AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Bu-
yuruyorlarki gerek Encümen, gerekse hükümet bu tadi
lât için esbabı mucibe göstermemiş. Encümen esbabı 
mucibesinde şöyle diyor: (Dördüncü maddedeki tahrip 
alelade bir haneyi tahrip olmayıp emniyeti dahiliyeyi 
ihlâl mahiyet ve sadedindeki tahripten ibaret olması
na mebni ibareden memleket ve nüfus kelimeleri çı
karılmış ve beşinci madde yalnız bir ibare tadiliyle 
kabul edilmiştir.) Hükümetin de esbabı mucibesi var. 
Mamafih Kanunu cezanın asıl 56 ncı maddesinin ip
kasını teklif ediyorlar. Halbuki 56 ncı maddenin birin
ci fıkrasını biz yukarda ikinci madde olarak kabul et
tik. Şimdi 56 ncı maddede de tekrar kabul edersek 
bir kanunda iki tane aynı madde kabul etmiş oluyo
ruz. Hem altında kabul ediyoruz, hem üst tarafında. 
Arz edeyim : Eski 56 ncı madde (herkim memaliki 
mahrusa ahalisini yekdiğeri aleyhine silâhlandırarak 
mukateleye tahrik ve iğraya) diyor. Bizim kabul ettiği
miz ikinci maddede (herkim hükümet aleyhine halkı 
müsellahan isyana veya Türkiye ahalisini yekdiğeri 
aleyhinde silâhlandırarak mukateleye fiilen tahrik 
edip de) diyoruz. Bunu hem orada kabul ediyoruz, 
hem bu maddede. Bu, katiyen caiz olacak bir şekil 
değildir. Yalnız bu cürme teşebbüs edenler hakkında 
bir ceza tespit olunmamıştır buyuruyorlar. Onun için 
bir teklif vuku bulursa Heyeti Celileniz hâkimdir. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Hamdi Beyin söy
ledikleri doğrudur. Burada da kabul edersek bir ka
nunda iki madde kabul etmiş oluruz. 

REİS — Başka söz isteyen kalmamıştır. Tadilna-
meler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Eski 56 ncı maddenin birinci cümlesi olan memali

ki mahrusa yerine (Türkiye Cumhuriyeti) cümlesinin 
vaz'ı ile tadilen kabulünü teklif eylerim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyasete 
Dördüncü madenin tayyını ve 56 ncı madei asli

yedeki (memaliki mahrusa) nın (Türkiye Cumhuriyeti) 
şeklinde tadilini teklif ederiz. 

Eskişehir Ergani 
Arif İhsan 

Riyaseti Celileye 
Tadil şekli şöyle olmalıdır : 
Herkim bazı mahallerde gasp ve garet ve tahribi 

memleket ve katli nüfus ef'alini ikaa mütecasir olup 

da kaziyei fesad tamamıyle çıkar veyahut maddei fe
sadın icrasına başlanmış olursa ol kimse idam olunur. 

Bu suretle kabulünü teklif ederiz. 
Giresun Kastamonu 

Hakkı Tarık Necmettin 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Bu cinayeti ika edenler, malû
mu âliniz devletin emniyeti dahiliyesini ihlâl eden bir 
çete halinde ve asi vaziyetinde bulunanlardır. Binaena
leyh bunların hükümet tarafından takip ve tenkili ta
biîdir. Bunlar mevkii cürümde olmaz da dağ başında 
vesair başka yerde tutulur. «Her nerede tutulursa» 
olan maksat budur. 

REİS — Efendim! Tadilnamelerden ikisi, memali
ki mahrusa cümlesini kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti 
kaydının ikâmesi ile maddei asliyenin ipkasını teklif 
etmektedir. Fakat encümen mazbata muharriri, mad
dei asliyenin ilk fıkrasının ikinci maddeye nakli dola-
yısıyle tadilâtın ikinci fıkrada olmasını beyan etmişler
dir. Hakkı Tarık Bey ile Necmettin Molla Bey, bu 
izahata istinaden bir tadilname veriyorlar. Bu tadilna-
me daha şamildir. Binaenaleyh tekrar okuyacağız. 
(Hakkı Tarık Beyle, Necmettin Molla Beyin takrirle
ri tekrar okundu.) 

REİS — Binaenaleyh bu fıkranın bu suretle tadi
len kabulü teklif olunuyor. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Takriri izah ede
yim. 56 ncı maddenin şekli tadili budur : 

«Herkim bazı mahallerde gasp ve garet ve tahribi 
memleket ve katli nüfus ef'alini ikaa mütecasir olup 
da kaziyei fesad tamamıyle fiile çıkar veyahut mad
dei fesadın icraasına başlanmış olursa o kimse idam 
olunur.» 

Kabul buyrulan madde bundan ibarettir. 
4. — Kanunu mezkûrun 51 nci maddesi berveçhi-

ati tadil edilmiştir : 
Balâda muharrer 55 nci ve 56 nci maddelerde be

yan olunan fesadlardan birini birtakım eşhas mücte-
mian icra eder, yahut icrasına tasaddi eylerler ise ol 
cemiyete dahil bulunanlardan asıl reis ve muharriki 
mefsedet olanlar her nerede tutulursa idam olunur. 
Sairlerinden dahi mevkii cinayette tutulanlar maddei 
fesatta tebeyyün edecek methallerinin derecatına göre 
müebbeden yahut muvakkaten küreğe vazolunur. Mev
kii cinayette tutulmayanlar şahsen ika eyledikleri ce-
raimden dolayı mücazat olunurlar. 

FERİDUN FİKRİ ÖEY (Dersim) — Her nerede 
.tutulursa tabirini encümen lütfen izah etsin. 
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ALt RIZA BEY (Kırşehir) — Meselâ, Çapakçur 
Eşkiya&ı istanbul'da tutulur. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Sonra şahsen ika eyledik
leri ceraimden fıkrasındaki maksat da, bunlar neda
met ederek hükümetin takip ve tenkilinden evvel iltica 
etmiş ise, şahsi olarak cürümlerinden dolayı tecziye 
edilir. 

REÎS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri.) Dördüncü fıkrayı aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Kanunu mezkûrun 58 nci maddesinin birin
ci, ikinci ve üçüncü zeyilleri berveçhiâti tadil olunmuş
tur : 

Bir Heyeti fesadiyenin maksadını icra zımnında 
her ne şekil ve surette olursa olsun eslihayi nariye, 
cariha ve mühlike ve alâtı muhribeyi veya bunlardan 
birini icat ve imal veya nakil ve ihzar veya memaliki 
ecnebiyeden Türkiye'ye ithal veyahut ihfa eden veya 
taşıyan eşhas maddei fesad fiile çıkarsa müebbet kü
rek cezası ile cezalandırılır. Maddei fesad fiile çıkmaz
sa muvakkaten küreğe konulur. Birinci fıkrada tadat 
olunan ceraimden birine muttali olan her fert bunu 
derhal canibi hükümete ihbar etmeye mecburdur. Bu 
mecburiyeti suiniyete- mukarin olarak bilâ özrü sahih 
ifa etmedikleri sapit olanlar maddei fesad fiile çıkar
sa bir seneden ve fiile çıkmazsa altı aydan ekâl olma
mak üzere haps olunur. Erbabı fesaddan olan eşhası, 
hal ve vaziyetlerini bilerek mevakii muayenesinin gay
rı mahalden ihraç ve dahili memlekette bir mahalden 
diğer bir mahalle riakledenler muvakkaten küreğe ko
nulur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Burada muttali olan her fert bunu derhal canibi hü
kümete ihbar etmeye mecburdur, diyor. Ittıla ne su
retle taayyün edecektir? Encümenin bu baptaki müta-
lâlan nedir? Anlamak istiyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Zannedersem madde sarihtir. 
Böyle bir alâtı mühlike ve emniyeti dahiliyeyi ihlâl 
edebilecek mahiyette olan esliha, mühimmat vesaireyi 
vakıf olduğu halde derhal ihbar etmeyenler için bir 
ceza veriyoruz. Bunda izah edilecek bir şey yoktur. " 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Vakıfın mahiyeti nedir? Vakıf denilince nedir? Na
sıldır? Bunun tespiti icabeder. Bu bapta bir esas itti
haz etmeniz lâzımdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Vakıf olmak "malûm bir meseledir. Yani 
misâl mi istiyorsunuz? Meselâ yüklere doldurmuşlar, 
Esterlere bindirmişler, gelip kendisinin olduğu yoldan 
veya kendi tarlasından geçiriyorlar. Bunu da görüyor, 
mühümmat olduğunu görüyor. Mademki gördü, der
hal gelip malûmat vermelidirki şu kadar yük esliha, 
mühümmat götürülüyor. (Kâfi sesleri, Tafsile lüzum 
var mı sesleri.) Yani zannedersem izaha lüzum yok
tur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Müsaade buyurursanız müzakeratımızı bu kadar tev
si ederek vaktimizi izaa etmemek için bir kelime arz 
edeyim. Yeni teklif edilen madde ve onun mukabilin
de bir maddei asliye vardır. Maddei asliyede mevcut 
olan şeyler için burada münakaşata mahal yoktu, 
20 - 30 50 seneden beri mevcut olan mevadı kanuni
yedir. Bunların bazı fıkraları üzerinde tadilât yap(l-
mıştır. Feridun Fikri Bey arkadaşımızın sorduğu, esa
sen mevcut olan maddedeki şeylerdir, işte burada da 
bilâ özrü sahih ifa etmedikleri sapit planlar şöyle olur, 
böyle olur diye mevcuttur. Bunlar mahkemelerin tat
bik etmekte oldukları mevcut olan esasttır. Bunun üze
rinde münakaşa edip de vaktimizi niçin izaa edelim?. 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Efendim! 
Molla Beyefendinin vardır dedikleri (muttali olan) 
diye hükümetin teklifinde vardır. 23 ncü sayıfanın 
sağ tarafındaki teklif at hükümetindir. Encümenin de
ğildir. 

ALt RIZA BEY (Kırşehir) — Rica ederim, eski 
maddeyi okuyunuz, ikinci zeyilde «veya istimaline 
muttali olan her fert bunu bizzat veya bilviasıta der
hal canibi hükümete ihbar etmeye mecburdur. Bu 
mecburiyeti bir suiniyete mukarin olarak bilâ özrü 
sahih ifa etmedikleri sapit olanlar maddei fesad veya 
katil mevkii fiile çıkar ise müebbeden, çıkmaz ise mu
vakkaten küreğe konur.» deniliyor. Bunlar altmış se
neden beri mahakimde tatbik olunan bir madedir. Ri
ca ederim. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurur musunuz efendim? Buradaki şekil değişmiş
tir. Muttali olan her fert canibi hükümete haber vermi-
ye mecburdur. Bir tahavvül vardır. Binaenaleyh bu 
tahavvülün esbabı mucibesini ve ne suretle olacağını 
izah etmelerinde fayda vardır. Şekil kamilen tebeddül 
ediyor. (Müzakere kâfi sesleri.) 

RElS.— Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Fıkra 
hakkında tadilname yoktur. Binaenaleyh maddeyi ay
nen reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler ellerini 
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kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

6. — Kanunu mezkûrun 59 ncu maddesi berveçi 
ati tadil edilmiştir : 

Herkim tarafı devletten memuriyeti veyahut dev
letçe makbul olacak bir sebep olmadıkça bir fıkraı as
keriye veya birtakım asker veya donanmanın veya 
harp sefinesinin yahut bir kale veya bir mevkii müs
tahkemin veyahut bir liman veya bir şehrin kuman
dasını alırsa ve herkim memur olduğu asker kuman
dasını terk etmesi için tarafı devletten vaki olan em
re imtisal etmez ise ve bir kumandan maiyetinde olan 
askere izin verilerek dağıtılması hakkında vaki olan 
evamiri devlete kezalik sebebi makbul olmadıkça imti
sal etmeyerek başında tutarsa idam olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
Efendim! Altıncı fıkrayı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

7. — Kanunu mezkûrun 60 nci maddesi berveçhiati 
tadil edilmiştir : 

Devletin .kuvvei müsellaha ve zabıtasını ikaı is
yan ve ihtilâle tahrik edenler müebbeden küreğe ko
nulur ve bunları istihdama memur olanlardan herkim 
olursa olsun Hükümet emriyle icra olunan ahzı asker 
muamelâtı aleyhine hareket eylemelerini talep veyahut 
emrederse nefyi ebet ve eğer bu emir ve talebin asarı 
fiileyisi görülür yani memur olan kuvvei müsallaha 
ve zabıtanın böyle bir emre mütavaatıyle devletin ol 
hususta olan matlabının icraasına fiilen mümaneat 
olunur ise âmir olan kimse idam veya müebbet kürek 
cezası ile mücazat olunur veb öyle emre mutavaat 
edenlerin zabit ve âmirleri dahi muvakkaten küreğe 
konulur. 

REÎS — Fıkra hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri.) Yedinci maddeyi aynen kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Kanunu mezkûrun 60 ncı maddesinin zeyli 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

60 ncı maddede zikir ve tadat olunan ahval ha
ricinde kuvvei müsellaha ve zabıtayı, re'sen veya nak
len makalât neşri yahut bir içtimai umumide veya 
mesmainas olan mahallerde nutuk iradı veyahut müç-
temi veya müteferrik ihtilâtlar ile telkinat icrası suret
lerinden biriyle itaat ve inzibattan huruca teşvik ve 
tahrik edenler muvakkaten kalabent olunur. 

REİS — Sekizinci fıkra hakkında mütalâa var mı 
efendim? 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Kanunu cezada öteden beri tatbik oluna
mayan bir ceza vardır ki, sırası düşünce bunu tadil 
etmek iktiza eder. Malûmu âlileridirki kalebentlik, 
nefi cezası ile hapis cezasını istilzam eden bir ceza
dır. Uzak bir yere gönderilecek ve aynı zamanda 
da bir kaleye kapatılacak, şehrin haricine çıkmaya
caktır. Yani hapis cezası ile nefi cezasını müctemi olan 
bir cezadır. Yani her ikisi bir ceza olmak üzere tarif 
olunur. Bugün kalebentlik mahalli namıyle bir mü
cazat mevkiimiz yoktur. Onun için hapis olarak kalı
yor, mademki tatbik olunamıyor, bu mevadı kanuniye 
tadil olunuyor. Bunu o suretle yapmalıdır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Kürek 
olarak ifade etmeli. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDÎ (Devamla) — Ha
yır, kürek ağır bir cezadır. Kalebentlik, meselâ Anka
ra kalesi mevcut olsaydı bu adam Ankara şehrinin için
de gezebilirdi. Kürek cezası böyle değildir. Bunu Ad
liye Vekâletinde bulunan Encümeni Adliye acaba te
zekkür etmemişler midir? Acaba, bunun hakkında 
bir şey ifade etmezler mi? Binaenaleyh bunu Adliye 
Vekili Beyefendiden ve Encümenden dinlemek isteriz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye Ve
kili Bey, izahat versin. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Efendim! Abdullah 
Azmi Beyefendinin teklifi, kanunu cezanın baştan 
aşağı tadili zamanında nazarı dikkate alınacak bir 
meseledir. Binaenaleyh bu madde ile hallolunacak 
bir mesele değildir. 

REİS — Başka bir mütalâa var mı efendim? 60 
ncı maddeyi tadil ettik, acaba tadil tamamen aynı 
mıdır? Yani yedinci madde berveçhi âti tadil edil
miştir diye yedinci madde olarak bir tadil şekli ka
bul ettik. Eğer 60 ncı madde tadil edildi ise... 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! 60 ncı maddenin zeylidir. 

REİS — Şu halde başka mütalâa yoktur. Seki
zinci fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Kanunu mezkûrun 61 nci maddesi berveçhi 
âti tadil edilmiştir. 

Her kim Devlete ait mühimmat ve levazımı har
biye ile tersane ve gemi ve ambar vesair mebaniyi 
hıyaneten ihrak veya tahrip ederse idam olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Dokuzuncu fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
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10. — Kanunu mezkûrun 62 nci, 64 ncü madde
leri berveçhi âti tadil edilerek 61 nci madde olmak 
üzere şekli atide kabul edilmiştir. 

Devletin emlâk ve emval nukudunu veya hukuku 
tasarrufiyesini, umuma ait emlâki zabt ve yağma ve 
garet etmek ve bu misillû cinayat eshabının aleyhin
de hareket eden kuvvei müsellaha ve zabıtaya karşı 
durmak zımnında teşekkül etmiş olan müsellah eşki-
ya cemiyetinin reisi ile bu gibi cemiyetlerde söz ve 
kumanda sahibi olanlar müebbeden küreğe konulur. 

Böyle şakavet cemiyetlerinde bir söz ve kuman
da sahibi olmayan kimselerden memurini mülkiye 
ve askeriye tarafından dağılmaları için ilk defa vu-
kubulan tenbih ve teklife imtisal ile savuşup giderek 
veyahut sonradan mevkii cinayetin gayrı mahallerde 
silâhsız olarak bilâmukavemet tutulan eşhac» hakla
rında bu cürümden dolayı ceza hükmolunmayıp an
cak şahsen işlemiş oldukları ceraimden dolayı mü-
cazat olunur. Bunlardan mevkii cinayette tutulanlar 
muvakkaten küreğe konulur. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Onuncu fık
rayı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

11. — Kanunu mezkûrun 62 nci maddesi zeyli 
mülgadır, (tzah edilsin sesleri) 

ŞEFÎK BEY (Bayezıt) — Efendim! 62 nci mad
denin zeyli dağlarda kırlarda müsellah oldukları hal
de rastgeldikleri yolcuları soymak fezahatinde bulu
nan eşhaski kutağı tarik tesmiye olunur diye muhar
rerdi. O fıkra bu madde içine dahil olduğu için ırtık 
onun vücuduna lüzum kalmadı, tayyedilmiştir. 

REİS — Bir mütalâa var mı? On birinci fi'k rayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyepler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

12. — Kanunu mezkûrun mülga 63 ncü maddeci 
yerine berveçhi âti madde ikame edilmiştir. 

Üssat ve eşkiya takımından olup da icrayı isy?n 
ve şakavete tasaddiden veya taharriyata şurudan mu
kaddem şeriki töhmet olanları memurini devlete ha • 
ber verenler veya taharriyata suru olunduktan son 
ra şeriki töhmet olanları tevkif ettirmek esbabını is
tihsal edenler cezadan muaftır. 

RElS — Mütalâa var mı efendim? On ikinci fık
rayı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

13. — Kanunu mezkûrun 64 ncü maddesi olmak 
üzere berveçhi âti madde ikame edilmiştir. 

Her kim meydan ve esvakda ve mecmai nâs olan 
mahallerde gerek nutuk irad ederek ve gerek yafta 
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yapıştırarak veyahut matbu varaka neşreyleyerek 
ahali ve sekeneyi işbu fiilde beyan olunan cinayetle
ri işlemeye doğrudan doğruya teşvik eder ise ol ci
nayetlerin fiilen mürtekibi gibi mücazat olunur. Fa
kat zikrolurmn teşvikatın bir gûna eseri ilişi zuhur 
etmez ise muvakkat nefi cezası ile mücazat olunur. 

REÎS — Efendim! Encümen muvakkat nefi şek
linde tashih etmiştir, fıkrayı encümenin tashihi veç
hile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

14. — Kanunu mezkûrun 64 ncü maddei kaime
sine berveçhi âti zeyl ilâve edilmiştir : 

Bu makule teşvikat ve ifsadata dair matbu ve 
gayrimatbu evrak ve risaili muzırrayı kasdı fesad ile 
neşretmek üzere iken derdest olunan şahıs üç aydan 
iki seneye kadar hapsolunur. 

REÎS — Bir mütalâa var mı efendim? On dör
düncü fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

15. — Kanunu mezkûrun 64 ncü maddei kaime
sine berveçhi âti zeyli sanı ilâve edilmiştir. 

64 ncü maddede beyan olunan ahval haricinde 
olarak kavanin ve nizamatı Devlete ademi itaate 
halkı teşvik ile inzibat ve emniyeti memlekete tehli
ke iras edecek surette makalât neşredenler veya su-
nufu muhtelifei ahaliyi yekdiğeri aleyhine tecavüze 
teşvik yolunda neşriyatta bulunanlar, yahut bir içti
mai umumide veya mecmaı nâs olan mahallerde bu 
suretle iradı nutkeyleyenler iki aydan iki seneye ka
dar hapis olunur ve bunlardan beş liradan elli lira
ya kadar cezayı nakdi alınır. 

REÎS — Bir mütalâa var mı? On beşinci fıkrayı 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

16. — Kanunu mezkûrun 65 nci maddesi yerine 
berveçhi ati madde ikame olunmuştur : 

Bir kimse umumun görebileceği bir mahalde tah
kir kasdıyle Türk sancağını veyahut Devletin arma
sını vesair alâmeti hâkimiyetini kaldırır veya şak ve
ya tahrip veya suveri saire ile tezlil ederse altı aydan 
iki seneye kadar hapsolunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Bir sual 
soracağım. Bu maddeye, evvelki maddeye nazaran 
yeni bir şey ilâve edilmiştir. «Sair alâmeti hâkimi
yet» bunlar ne gibi şeylerdir. Maddei asliyede yok
tur. Bunların tasrihi lâzımdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA, ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Lütfen bir kere daha tekrar buyurunuz. 
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RAHMİ BEY (Trabzon) — Maddei asliyede bu
lunmayan bir fıkra ilâve edilmiştir. «Vesaır alâmeti 
hâkimiyet» cümlesi ilâve edilmiştir. Devletin arma
sı, Türk sancağı vesair alâmeti deniyor. Bu alâmeti 
hâkimiyet ne gibi şeylerdir? 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Devletin alâmeti hâki
miyeti, meselâ bir abide dikilmiştir. Zafer abidesidir. 
Bu da alâmeti hâkimiyettir. (Yok, yok sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Madde hü
kümetindir,' hükümet izah etsin. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Devlet sancağını, armasını filân tahkir edenler hak
kında madde vardı, onu tayyettik. Çünkü orası o 
maddenin yeri değildi. Şimdi o tayyedilen madde bu
rada aynen tespit edilmiştir. Evvelden bu yukarıda 
vardı, o madde, emniyeti dahiliyeyi ihlâl mesailine 
ait olduğundan dolayı buraya getirilmiştir, mesele 
bundan ibarettir. (Yoktur sesleri) 55 nci maddenin 
zeylinde vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir sual so
racağım. Efendim! 55 nci maddenin zeylindeki fık
ra şudur: Her kim resmen keşide kılınmış olan dev
leti aliye veya düveli müteha'bbe sancağını veya alâ
meti sairesini hakaret kasdıyle kaldırır veya şak ve
ya tahrip veyahut süveri saire ile tezlil ederse şöyle 
mücazat olunur, diyor. Yani bu maddenin içerisinde 
alâmeti hâkimiyet gibi bir tabir mevcut değildir ve ı. 
bundan dolayıdır ki, istizah mecburiyeti hâsıl olmuş- | 
'tur. Bu izahat kâfi değildir, tenvir etsinler. (Hükü
met izahat versin sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Bir milletin alâmeti hâkimiyeti 
yalnız armasıyle bayrağı değildir. Hâkimiyetini tem
sil eden daha bir çok şeyler vardır ki, bunlar birer 
birer sayılamaz. Mamafih bir kaç misal arz edeyim. 
Meselâ, bir fıkranın kendisine has bir bayrağı vardır. 
O fıkranın alâmeti mahsusasıdır. Bu bayrakta mille
tin. alâmeti hâkimiyettendir. Onu tahkir etmek, alâ
meti hâkimiyeti tahkir etmek demektir. Daha buna 
mümasil, varidi hatır olabilecek bir çok şeyler var
dır, birer birer saymak mümkün değildir. Başka ne
ler vardır diyenler, alâmeti hâkimiyetin ikiye mün
hasır olduğunu ne ile ispat ederler? Bendeniz diyo
rum ki, bir fırkanın kendine has bayrağı milletin alâ
meti hâkimiyettendir. Buna mümasil daha çok şeyler 
vardır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Alâ
meti hâkimiyet nelerden ibarettir; bunu hakkı ile 
hasr ve tahdit etmek mümkün olmadığı gibi, Adliye 

Vekili Beyin ifadeleri de bendenizi tatmin etmedi. 
Buyurdular ki, meselâ bir fırkanın sancağı; e... Bu da 
zaten Türk Sancağı değil midir? Bu da Devletin ve 
Türkiye'nin sancağından başka bir şey değildir. Türk 
Sancağının dairei şümulünde fırka sancağı da dahil
dir. Binaenaleyh bu, burada izah edilmeli veyahut, 
haşivdir, kaldırılmalıdır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Biraz evvel arz ettiğim gibi, düşü
nülürse, buna namütenahi misaller bulunabilir. Dev
letin parası alâmeti hâkimiyettendir. Bunu tahkir et
tiremeyiz. Nişanlar, istiklâl madalyaları bittabi bun
lara da hakaret ettirmeyiz. Düşündükçe bireı birer 
hatıra geliyor. Fakat bunu, mütemadiyen düşünmek 
ve madde madde hazırlamak lâzımdır. Halbuki bun
ların sıra ile kanuna dercine imkân yoktur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Heyeti Ce-
lilelerince de malûmdur ki, bilhassa ceza kanunlarına 
konmak istenilen şeyler hasr ve tahdit edilmelidir. 
Yoksa, burada encümenin ve Adliye Vekili Beyin, 
tamamiyle hasr ve tahdit edemedikleri ve birtakım 
misallerle beyan ettikleri şeyleri birer cürüm olarak, 
birer ceza tahdidi altında kanuna dercetmek doğru 
değildir. Düşünsünler ilâve etsinler veyahut şimdi 
hatırlıyorlarsa ilâve etsinler. Alâmeti hâkimiyet ne 
gibi şeylerdir? Bunlar tayin edilmelidir. Sonra bun
ları hâkimlerimiz ne ile. tayin edecektir? Yarın her 
hangi bir şeyde bugün kastedilmeyen şeyler tatbikat
ta buna ilâve edilebilir. Binaenaleyh bu tabirin tay-
yını teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu, (alâmeti hâkimiyeti şak veya tezlil) kelimeleri 
hakikaten müphemdir. Çünkü muamelâtı nasda para 
alır ve verirken müşteriyle esnaf arasında parayı red
detmek suretiyle, bir çok müracaatlara ve sui tefeh
hümlere ve şunu bunu bigayri hakkın takibatı adli
yeye maruz bırakır. Binaenaleyh bu noktayı Adliye 
Vekili Bey vazıh bir şekilde izah ve tespit buyursun
lar. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim! Yanlış iltibasata mahal kalmamak için her 
halde nazarı dikkate alacağımız bir nokta vardır; bu 
maddenin mesvukünlehi bilhassa arma, bayrak ve 
sancak meselesidir. Bunun haricinde bir şeye bunun 
hasr ve tahsisi mümkün değildir. (Bravo sesleri) ne 
para tahkiri ve ne de şu bu tahkiri mevzuubahis de
ğildir. İnsanlar istedikleri zaman parayı tahkir eder
ler. Yerden yere atarlar. Bu, hiç bir vakitte hatta, 
kasdî hakaret yapsa da, bu bir cürüm değildir. 
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^Yalnız burada zannediyorumki bu kanunu tertip 
eden heyeti ilmiye, tabi birtakım mikyasat vücuda 
getirmiştir. İtalya kanunlarını, Fransa kanunlarını 
ve diğer düveli mütemeddine kanunlarını tetkik ede
rek mukayese neticesinde bunu tertip ve tanzim et-
mişelrdir. Zannediyorumki maddenin aslında da bu 
alâmeti hâkimiyet tabiri mevcut olacaktır. Fakat bu 
alâmeti hâkimiyet tabiri tahsis edilen veyahut mu-
hassas o'arak zikredilen Türk sancağı ve arması gibi 
şeyleri teyit etmek için bir tabiri umumi mahiyetin
den. Yani arma ve sancak şeklindeki şeylere matuf 
ve münhasırdır. Başka suretle bunların tefsir ve tatbiki 
imkânı yoktur. Yani meselâ: Riyaseti Cumhura mahsus 
olan bayrak, kezalik sefaini harbiyeye, beylik ge
milere mahsus olan arma, bayrak ve sancaklar 
tamamen Türk Sancağı kelimesi mefhumu zımnına 
girebilen alâmetlerdirki bunlar hâkimiyet alâimidir. 
Binaenaleyh maksudünbih olan da bu alâmetlerdir. 
Bunun haricinde başka türlü tefsire imkân yoktur ve 
fikri acizaneme göre de bu alâmeti hâkimiyet ta
birinin ipkası hiç bir mahzuru müstelzim değildir. 
Bilâkis tatbikinden daha ziyade suhuletbahştır. 

YUSUY KEMAL BEY (Sinop) — Maddenin 
mesvukunnehi buyurdukları gibi doğrudan doğruya 
ay Ve yıldızdır ve Devleti düveli saireden tefrik eden 
ayyıldızdır. O ayyıldız malûm olan şekli alır, sancak 
olur. Zaman olur, o kırmızı bez üzerinde görünmez, 
başka yerde görünür. Gene devletin armasıdır, gene 
bu devletin alâmeti farikasıdır. Zaman olur, bahri
yede bulunur. Bahriye bayraklarında da vardır. Ba
zen olurki diğer devletlerin arasında Türk Devleti
nin kendisine mahsus bir şekil beynelmilel olarak 
kabul edilmiştir. Bu develti diğer devletlerden, müs
takil olarak ve alâmeti hâkimiyet olarak, tefrik eder. 
Maddenin mesvukunlehi budur. Hatta para üzerinde 
ay ve yıldız bulunsa,- parayı tahkir makamında de
ğil, ay ve yıldızı tahkir makamında o parayı tahkir 
etse bu madde mucibince mücazat olunur, mesele 
budur. Alâmeti hâkimiyette bu manaya gelir. Hatta 
bugün şekli hazırınıza göre Devletimizin arması ne
dir? Diye soracak olursak bir cevap veremeyiz. Dev
letin arması yoktur. Daima ay yıldız, daima bu dev
leti diğer devletlerden tefrik eden, müstakil olarak bu 
devletin alâmeti olan. ayyıldızdır. Başka bir şey yok
tur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Kırmızı be
yaz renktir. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Bir takrir vardır, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
1 6 . 4 . 1341 

16 ncı maddedeki (sair alâmeti hâkimiyetini) ta
birlerinin tayyını teklif eylerim efendim. 

Trabzon 
Rahmi 

REİS — Efendim! Fıkradaki (vesair alâmeti hâki
miyetini) cümlesinin tayyı teklif ediliyor. Takriri reyi 
âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın ... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. Binaenaleyh fıkrayı aynen reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el'kaldırsın... Aynen kabul 
edilmştir. 

17. — Kanunu mezkûrun 66 ncı maddesi yerine 
berberveçiati madde ikame edilmiştir : 

Her kim resmen keşide kılınmış olan düveli mü
tehabbe sancağını veya alâmeti sairesini hakaret kas
tiyle kaldırır veya şak veya tahrip veyahut suveri 
saire ile tezlil ederse üç aydan bir seneye kadar 
hapsölünur. Takibat icraası alâkadar Hükümetin şi
kâyetine mütevakkıftır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Reis Beye
fendi! Buradaki (alâmeti saire) kelimesi ilerde çok 
şeyler açabilir, çok mühimdir. (Düveli mütehabbe 
Sancağı veya alâmeti sairesini diyor). 

REİS — Efendim! Encümenin mütalâası var mı? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Efendim! Encümende bu kaydın tayyını 
tensip ediyor. 

REİS — Tay teklifi yoktur. 
ŞEFtK BEY (Bayezıt) — Teklif olunursa kabul 

ederiz. 
REİS — Tay teklif ediyor musunuz? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Şifahen.. (Dü
veli mütehabbe sancağı veya alâmeti sairesi) nden 
maksat nedir? (Arma sesleri) Alâmet olarak arma
lar vardır. Meselâ bir konsoloshanenin üzerinde san
cağı olmaz, alâmet olarak arması olabilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Ecnebi devletin alâmeti sairesini kim bilir? Haydi 
sancağını biliriz. Fakat alâmeti herkes bilemez bu 
bir meseledir. Bunun için (alâmeti sairesini) madde
ye yazmak çok tehlikeli bir şeydir. Sancağını yaz
mak kâfidir. Bendeniz alâmeti saire kelimesinin tay
yını teklif ederim. 
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REİS — (Arması) kelimesinin maddeye ilâvesini 
teklif ediyor musunuz. (Hayır sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bayrak kâ
fidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bendeniz 
(Arması) kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezıt) — Encümen de kabul eder. 

REİS — Müsaade buyurun, başka mütalâa yok
tur. Bir takrir vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
(Alâmeti sairesi) kelimesinin tayyını teklif ederim. 

Dersim, 
Feridun Fikri 

REİS — Efendim! Bu teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Efendim! Bir de Yusuf Kemal Beyefendinin bir 
teklifi vardırki encümende kabul ediyor. O da (ar
masını) kelimesinin ilâvesi hakkındadır. (Veya arma
sını) kelimesinin, fıkraya ilâvesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 

kaldırsın... Kabul edilmiştir. Fıkrayı (Sancağını veya 
armasını) şeklinde tashih ettik. Bu tashih veçhile 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim! Vaktimiz gecikmiştir, müzake
reye devam «demeyeceğiz. Tayini esamiye ait istih
sali ârâ netayicini arz ediyorum : 

Yeniden üç milyon liralık madeni ufaklık mesku
kât darbı hakkındaki kanuna rey veren azanın adedi 
(147) dir. Red ve müstenkif yoktur. Binaenaleyh ka
nun (147) rey ile kabul edilmiştir. 

Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolunun in-
şaası hakkındaki kanuna rey veren azanın adedi 
(145)'dir. Muamele tamamdır. (134) kabul, (8) red, 
(2) müstenkif vardır. (134) rey ile kabul edilmiştir. 

Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesinin ta
dili hakkındaki lâyihaya rey veren azanın adedi 
(147)'dir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun 
(147) rey ile kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü bermutad içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat Saat : 5,55 
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Yeniden üç milyon liralık madenî ufaklık meskukât darbı hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Neşet B, 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

147 

147 

0 

0 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmai Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Cazım Ef. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B, 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
KARAHİSARL SAHİP 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 

Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
-Necmeddin Molla B. 
Veled Çelebi Ef, 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDÎN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
E\A Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
R'.za B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

.RİZE 
Lsad B. 

. 1341 C : 2 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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KUtahya Tavşanlı ve temdidi demiryolunun inşası hakkındaki Kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 144 

Kabul edenler : 134 

Reddedenler : 8 

Müstenkifler : 2 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refct B. 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakiı B. 

ÇORUM 
Ismai Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
M ah.delin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Cazım Ef. 

GAZİANTEP 
'YMTieJ Remzi B. 
AH Cenanı B. 
Ferid B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B,. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KAKAHISARI ŞARKI 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
AV.-:et. Mahir E/". 
Mehmed Fuad D. 
Necmeddin Molla 13. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
ibrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
İktim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 
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NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Bahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
T ur ah Hilmi B. 

(Reddedenler) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ESKİŞEHİR 
Aıit B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

KASTAMONU 
Halit B. 

Hasan Fehmi Ef. 

SİVEREK 

Halil Fahri B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Ziyaettin Ef. 

VAN 
Münip B. 

i>&<aa——•• 
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Teşviki Sanayi Kanununun on ikinci maddesini muaddil Kanununun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
thsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

Rasih Ef. 
ARDAHAN 

Talât B. 
ARTVİN 

Hilmi B. 
AYDIN 

Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rîfkı B. 
Mehmed Vasfi B. 

T l /"*\ '~J / " \ " I V 

BOZOK. 
Alimce'. Hamdı B. 
Saî:h B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Rtfet B. 

* 

Reye iştirak edenler : 147 

Kabul edenler : 147 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

(Kabul e 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Ismai Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
: lisan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câz»m Ef. 
Haif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

— 1 

0 

0 

denler) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 1 
Mahmud Esad B. 
Muştala Necati D. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARÎ SAHİP 
Kâmil B. 
M .ısa Kâzım B. 
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Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHÎSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâz»m Hüsnü B. 
Musa Kâzın Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Kâzım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NtĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
HaJid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Pecai B. 

RİZE 
Esad B. 
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SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Pahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK. 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
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Teşviki Sanayi Kanununun 12 nd maddesinin tadili hakkında Başvekâletten mevrut (1/697) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12.4.1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/11846 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeMlesine 

Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesi ma
kamına kaim olmak üzere Ticaret Vekâleti Celile-
since tanzkn edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
8.4.1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Aliye 
arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı muci
be mazbatası leffen takdim kılınmıştır. Muktezası-
nın ifa ve neticesinin imbasına müsaade buyurulma-
sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe 

Her memleket gerek büyük fabrikaların ve ge
rek küçük sanayinin inkişafı ve himayesi için yeni 
yeni tedbirler, nizamlar, usuller ile bünyeyi sınaiye-
lerin'i mütemadiyen tecdid ve takviye etmekte olduk
ları halde memleketimizde şimdiye kadar sanayiin 
himayesi namına esaslı surette tedabir ittihaz edil
memiş olduğundan sanayiimizin hemen kâffesi bir 
devresi (inhitata dahil olmuş ve istihsali servet husu
sunda vasıta olan en müfit bir unsuru mesai muha-
fazai mevcudiyet ve hayat için âdeta son hamlei 
muzdaribanesini sarf edecek vaz ve mevkie düşmüş
tür. 

Memleketimizde büyük sanayi henüz teessüs et
miş değildir. Sınai hayatımız hemen her yerde ta
mamen küçük sanayi devresindedir. Ecnebi mamu-
lât ve mahsulâtına karşı gümrük kapılarının şimdi
ye kadar hemen tamamen açık bulunması sebebiy
le pazarlarımızı istilâ eden ecnebi emtiasının mebzu-
liyet ve ehveniyeti karşısında muhafazayı mevki ede-
miyen küçük sanayiin himayesi hakkında zaten ge
cikmiş olan tedabirlerin ittihaz ve tatbikinde ihmal 
olunarak geçen her gün (esnaf) kelimesi ile ifade olu
nan küçük sanayi erbabının bir kat daha fakru se
faletini ve memîeketimlizin sınai kollarının bir kat 
daiha kuvvetten düşmesini intaç eylemektedir. Kü

çük sanayiin himayesi için evvel beevvel harici rakar 
betin ref ve izalesi elzemdir. Lozan Muahedesi ile 
ahden ifasına mecbur olduğumuz bir kayıt bizi bir 
müddet daha istediğimiz sanayiin himayesine kadir 
olmıyacak bir vaziyette bulundurmakta olduğundan 
himayesi matlup olan sanayümize bir tohumu inki
şaf zerk edebilmek için muahadede mevcut olan beş 
sene müddetin mürurunu beklemek mecburiyetinde
yiz. Bu tedbirin vakti merhununda ittihazı hüküme
tin gayei amalinden olmakla beraber alelumum kü
çük sanayi üzerinde sayu amelin tensikine ve erbabı 
sanayiin mükellef olduğu vergilerin tenzil ve tehvi-
nine veya Teşviki Sanayi Kanununda^ fabrika ashabı 
için mevcut bazı müsaedat ve muafiyatın bunlara da 
teşmiline veya sair suretle teşvikine ait tedabirin it
tihazı ile şimdiden maksada isal edecek bir vaziyet 
ihdası dahi kabildir. Ancak küçük sanayi erbabının 
cümlesini birden aynı zamanda himaye etmek müm
kün olamayıp memleketin harice en ziyade haraç-
güzar olduğu emtia itibariyle dahilde mümasili bu
lunan sanayiimizi bir sıraya tabi tutarak teşvik ve 
himayesi cihetine gidilmesi muvafık olur. Fakat 
1329 senesinde tanzim edilen Teşvıiki Sanayi Kanunu 
ile müessfcsatı sınaiye halen bir dereceye kadar hi
maye ve teşvik edilmekte ise de kanunu mezkûrun 
birinci maddesi kanunun muafiyat ve müsaedat fas
lından istifade hakkım lâakal beş beygir kuvvetin
de bir motora malik bulunan müessesata hasreyle-
mekte olduğundan küçük ev sanayii himayesiz kal
maktadır. Memleketimizde ev sanayii denilince ha
tıra gelen yegâne şubei sanat halıcılık ve dokuma
cılık: ile ahiren oldukça inkişaf etmiş bulunan triko
taj (makine ile çorap ve fanile ve tatbikatı) ndan 
ibarettir. Şu kadar var ki haricin rekabeti karşısın
da işbu sanayii inkişaf kabiliyetini kaybetmekte ve 
yavaş yavaş sönmektedir. Memleketimizde fabrika
lar teşekkül edinceye kadar küçü'k erbabı sanayii 
büsbütün inhitattan korumak ve tarakkilerine bir 
âmil olabilmek üzere bunların müessir bir surette hi
mayeleri icabeylemekte olduğundan ve halbuki ha
len mer'iyülicra Teşviki Sanayi Kanunu ile işbu ci
hetin temini mümkün olmadığından himaye hususu
nun bunlara dahi teşmili hususunun temini için ka
nunu mezkûrun 12 nci maddesinin tadüen tevsii mü
nasip görülmüştür efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 

Karar : 26 

15.4.1341 

^Ticaret Encümeni Mazbatası 
Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesinin 

tadili hakkında tarafı hükümetten mevrut lâyihai 
kanuniye Ticaret Vekili ve Sanayii Müdürü Umu
misi huzuru ile tetkik olundu. 

Son senelerde sanayii cesime karşısında Avru
pa'nın ekser memalikinde son sistem ve ucuz ma
kinelerle küçük ve aile sanayii inkişafa başlamıştır. 
Son asırda tamamen sanayii cesim tarafından bel-olu
nan sanayii sagire yeni bir devri tarakkiye mazhar 
olmaktadır. Bizim memleketimizde sanayi el tez
gâhları devresindedir. Büyük sanayii tergib ve teş
vike çalışır iken, ahalimizin ©1 tezgâhlarının her 
nevi teceddüratından müstefit olmalarına çalışmak 
da o derece lâzım ve zaruridir. Tedarikindeki eh-
veniyet ve sarf olunan saye mukabil hâsılatı pek 
çok olan bu yeni sistem makineler sayesinde pek 
mütenevvi olan sanayii dahiliyemiz süratle inkişaf 
edeceğinden bazı ibare tadilâtiyle aynen kabul olu
nan lâyihayı Heyeti Urnumiyeye aırz eyleriz. 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 

Mazbata Muharriri 
Namına 

Mustafa Rahmi 

Âza 
İçel 

Mehmet Emin 

Âza 
Konya 

Âza 

Âza 
İstanbul 

Akçoraoğlu Yusuf 

Hükümetin teklifi 
Birinci madde — Teşviki Sanayi Kanununun 12 

nci maddesi makamına maddeiatiye kalim olmuştur: 
(Alelûmum el tezgâhları ile mensucat ve halı imal 

ve bunları telvin eyleyen ve trikotaj ile tevaggûl 
eden sanatkâran ve işçiler Temettü Vergisinden muaf 
oldukları gibi Teşviki Sanayi Kanununun yedinci 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında muhar
rer muafiyat ve müsaadattan müstefid olurlar.) 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Tica* 
ret, Maliye, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

8.4.1341 
Başvekil 

İsmet 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 
Birinci Madde — Teşviki Sanayi Kanununun 12 

nci maddesi makamına maddei atiye kaim olmuş
tur: 

(Umumiyetle el tezgâhlan ile her türlü dokuma 
ve halı dokuyan ve bunları boyayan ve örmecilik 
«trikotaj» eden sanatkârlar ve işçiler temettü vergi
sinden muaf oldukları giH teşviki Sanayi Kanunu
nun yedinci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrala
rında yazılı muafiyet ve müsaadelerden faydalanır
lar.) 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

Üçüncü Madde — İşbu maddenin icrasına Tica
ret, Maliye, Dahiliye vekilleri memurdur. 

Kanunu Cezanın bazı mevadının tadili hakkında 
Başvekâletten mevrut (1/543) nıunarah kanun lâyiha
sı ve Adliye Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
6/4102 2 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunu cezanın bazı mevadının muaddel olmak 

üzere Adliye Vekâleti Ceülesınee tanzim olunup, İc
ra Vekilleri Heyetinin 26 . 11 . 1340 tarihli içtimaın-
da ledettezekkür Meclisi Â'ıye arzı takarrür eden lâ
yihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti lef fen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei Riyaset 
penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 



Esbabı Mucibe 

İhtiyacatı hazırayı tatmin edememesine mebni 
yeniden tadil ve tanzim edilmekte olan kanunu ceza
mızın ikmal ve hitamının daha epeyce bir zamana 
mütevakkıf olmasına mukabil bir taraftan şekli dev
letin tebeddülü bazı ahkâmı cezaiyeyi müstacelen ta
dil zaruretini husule getirmiş, diğer taraftan Türk 
medeniyeti için mucibi şîn ve hicap olan efali gayrı 
ahlâkıyenin men ve tedibi hususunda ahkâmı hazi
ranın âdemi kifayesi ve bundan başka tatbikatta kes
retle tesadüf edilmekte olan muhilli inzibat ve inti
zam bazı ef'al hakkında da kanunun müeyyedatı 
cezaiyeden mahrum bulunması kanunumuza bazı 
mevadın acilen ilâvesi lüzumunu hissettirmiş oldu
ğundan masuniyeti şahsiye, hürriyeti fikriye umdele
rini nazarı itibare alan vekâlet lâzım gelen mevadı 
kanuniyeyi tanzim eylemiş ve makad olması hasa-
biyle tatbikatta teşevvüş ve içühadatta tenakus husu
lüne bais olan bazı ibaratı kanuniyeyi mümkün mer
tebe sehlüttefehhüm bir hale getirmiştir. Tadilâtı va
kıaya medari af ve mesuliyet olup, olmayan halatı 
muhtevi dördüncü fasıldan iptidar edilerek kanunu 
cezanın 40 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında, hini 
ikaı cürümde on beş yaşını itmam etmiş olup da on 
sekiz yaşını ikmal etmemiş olanların idam ve müeb
bet kürek ve müebbet nefi cezalarını müstelzim ah
valde ıslahı nefs için yedi seneden on beş seneye ka
dar hapis olunacağı muharrer ve gene bu merhalei 
sinde bulunanların muvakkat kürek ve muvakkat ka
lebentlik, yahut nefi muvakkat cezalarını müstelzim 
ahvalde kezali'k ıslahı nefs için mücazatı asliye müd
detinin nısfından sülüsanı müddetine kadar hapis 
olunacağı mezkûr olup, bu sarahate göre faili cürme 
on beş sene kürek cezasını müstelzim ahvalde yedi 
buçuk seneden eksik ceza tayinine cevaz olmadığı ve 
bilâkis idam ve müebbet mücazatı mucip ceraimde 
yedi sene hapis cezası hükmolunabilmek gibi asgari 
cürme azanımdan fazla ceza tayini neticei garibesini 
tevlid eylediği cihetle bu halin tashihi zaruri görü
lerek ftkrai mezkûre «hini ikaı cürümde on beş ya
şını itmam etmiş olup da on sekiz yaşını ikmal et
memiş olanlar idam veya müebbet kürek cezalarını 
müstelzim olan ahvâlde on seneden on beş seneye ka
dar küreğe konulur. Müebbet kalebentlik veya mü
ebbet nefi cezalarını mucip olan ceraimde on sene
den ekal olmamak üzere kalebentlik ve nefi cezaları 
verilir. Muvakkat kürek veya muvakkat kalebentlik 
veya nefi muvakkat cezalarını müstelzim ahvalde 
mücazatı asliye müddetinin sülüsünden nısfına kada-
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I rı tenzil olunur ve her iki surette dâhi beş seneden 
I on seneye kadar zabıta nezareti altına alınabilir, ve 
I eğer cürüm, zikrolunan cezaların madununda ise ce-
I zayi aslinin rub'u badettenzil hapis cezası tayin olu-
I nur» suretinde tashih olunmuş ve fazla olarak işbu 
I devrei sinde bulunan eşhasın ekserisinin irtikâbı cü-
I rümü sanat ve itiyat eylemiş ve yaşlarının rüştü ce-
I zaisine pek yakın bulunmuş olmaları müeyyideyi ha-
I kikiyei cezaiye ile mesuliyetlerini istilzam eylediği 
I cihetle mahkûmiyeti sabıkalarının tekerrüre esas ol-
I ması lüzumu kabul olunmuş ve bu ciheti ifham için 
I fıkrayı mezkûreden (İslahı nefis) tabiri tay ve ihraç 
I olunmuştur. 

I Bir de (mücrimin bir cürmü hini irtikâbında cin-
I net halinde bulunduğu sabit olursa mücazatı kanuni-
I yeden muaf tutulur) diye muharrer olan 41 nci mad-
I dei kanuniye maluliyeti akliyenin her nev'ini camî 
I olmadığından tatbikatta pek çok müşkülât ve tered-
I düdü tevlit eylediği cihetle maddei mezkûrenin tashih 
I ve tekmili de elzem ve zarurî görülmüştür. Teşekkü-
I lâtı dimağıye inkişafı tamdan sonra inhitat ve inhi-
I zale duçar olabildiği gibi hemzad bir halde de iriki-
I saftan mahrum olabileceği ve hatta şuurun biran ve 
I zamanı muvakkat için zeval ve inhisafı da mümkün 
I bulunduğu cihetle maddei kanuniye işbu ahvali ihti-
I va edebilecek' bir surette tanzim olunmuştur. Şöyle 

ki: 

I «Cinnet» tabiriyle ifade edilmekte olan halatı 
I maraziye birinci fıkraya dercedilmiş ve fakat kâffei 
I ihtirasâtı şeddidenin tabiri mezkûr ile tavsifi irnkânı-
I m bertaraf ederek suitefsirata mahal bırakmamak ve 
I cürüm ile failin arasındaki mevcudiyeti rabıtayı if-
I 'tam için «Cinnetin tezahürü marazisif» kaydı ilâve 
I edilmiştir. 

I «Kadamet», «Belâhât,» «Sahafefj» gibi neşrü ne-
I mayı dimağinin tekemmül etmemesinden veya ateh 
I gibi badettekemmül münkariz olmasından mümbais 
I halat ikinci fıkra ile ifade edilmiş ve fakat işbu ademi 
I tekemmül veya inkiraz keyfiyetlerinin bazen yalnız 
I mes'uliyeti cezaiyeyi tahfif edebileceği düşünülerek 
I muafiyeti tamme şartını göstermek için fıkrayı mez-
I küre «frade ve temyizi salib mertebede» kaydıyle tak-
I yit edilmiştir. Tammülâkil kimseler de bazı esbap ve 
I avamilin tesiri ile bir zamanı kasir için vaki olan zeya-
I li şuur üçüncü fıkraya dercolunmuş ve fakat takdire 
I ait bilcümle ahvali infialiye ve ihtirasıyenin de ref'i 
I mesuliyeti intaç etmiyeceğini irae için «Maraz'ı» şartı-
1 nın kayıt ve ilâvesine lüzum görülmüştür. 



Maluliyeti akliye, irade ve temyizi külliyen selbet-
meyip, fakat kısmen salib bulunduğu takdirde irtikâbı 
cürm eden faile tamamen ehliyeti cezaiyei haiz bir 
mücrüm sıfatiyle tayini mes'uliyetde adalet veya me-
lekâtı akliyesi tamamen tegayyür eden bir malûl na
zarı ile tevcihi muafiyette dahi isabet olamıyacağı te
emmül edilerek maluliyeti dimağiyenin irade ve tem
yizi kısmen salib olması ahvalinde mesuliyeti muhaf-
fefe esası kabul olunmuştur. 

Devletin emniyeti dahiliyesini ihlal eden ceraimi 
muhtevi ikinci fasılda muharrer 55 nci maddenin ilk 
fıkrasını teşkil eden fezahati lisaniye fiili memnuunun 
emniyeti devlet ile ademi alâkasına mebni faslı mez
kûrdan tayyedilerek mevkii münasibi olan onbirinci 
fasla «132 nci maddenin birinci fıkrası^ nakledilmiş 
ve işbu faslın serlevhası (fezahati lisaniyeye içtisar, 
merasimi diniyeye taarruz edenler ile bazı asarı kadi
me ve muteberiyi tahrib ve rahnedar edenlere dairdir) 
suretinde tashih olunmuştur. 

55 nci maddenin birinci fıkrası hayatı devletin ma-
bihilistinadı olan Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve dev
letin şekli hazırına ve Büyük Millet Meclisine karşı 
taarruz cürümlerini ihtiva eylemek için kaleme alın
mıştır. Şekli hazırı cumhuriyeti diğer bir şekle kalp 
ve tebdil keyfiyeti birinci fıkraya dahil olduğu gibi za
hiren veya hakikaten şekli hazırı cumhuriyete hür
metle beraber Teşkilâtı Esasiye Kanununu kısmen tağ
yir ve tebdile cür'etin de fıkrai mezkûrenin hükmüne 
dahil olacağı şüphesizdir. Hakimiyet «Bilâ kaydü şart 
milletin» olduğu ve «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
milletin yegâne ve hakiki mümessili bulunduğu^ ci
hetle meclisi mezkûru iskat veya ifayı vazifeden men'e 
teşebbüs de şenaatçe yukarıda beyan olunan cürüm
lerle müsavi tutulmuş ve failleri hakkında aynı ceza 
tertip olunmuştur. Fakat fıkrai ulâ mazmununun tat
bik olunabilmesi için «Şeritai cebir]-» in vücudu lâzım 
ve bir fiili harici ile mücrimin mukaddemei icraiyesi-
ne başlanmış ve failin yedi emniyetlerinde olmıyan bir 
sebebi maniin hayluleti ile fiili maksudun husule ge
lememiş olması zaruri addedilmiştir. Hilâfet Cumhu
riyet mefhumunda müdemiç olduğu cihetle ihyasına 
teşebbüs teşkilâtı Esasiye Kanununu tebdil ve tağyir 
mahiyetinde olduğundan bu hususun ayrıca tasrihine 
lüzum görülmemiştir. Ehemmiyeti siyasiyesi aşikâr 
olan ef'ali mezkûreyi ikaa tahrikde şenaat bedihî ol
duğu cihetle cürmü maksudun tamamen husul ve te
kevvünü halinde muharriklerin hem fiil cezası ile me
suliyetleri kabul edilmiş ve fakat cürmü aslî teşeb
büs derecesinde kaldığı surette muharrikler hakkında 
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yedi seneden ekal oimamak üzere muvakkaten kürek 
cezası tayin olunmuştur. Muharrikler hem fiil cezası 
ile mes'uliyetleri fiili tahrikin 45 nci maddesinin be
şinci fıkrasında tadat olunan suretlerden birisi ile va
ki olması zaruri addedilmiş ve bu hale işaret için 
fıkraya (fiilen) kaydı ilâve olunmuştur. 

Maddenin üçüncü fıkrası İcra Vekilleri Heyetini 
iskat ve ifayı vazifeden cebren men eyliyenlerle cerai
mi mezkûreyi ikaa tahrik edenlere teayin olunacak 
cezalara hasredilmiş ve efali mezkûre teşebbüs halin
de ise ahkâmı umumiyenin tatbik olunacağını imâ için 
bu hususa dair bir kayıt vaz olunmamıştır. 

«Türkiye ahalisini yekdiğeri aleyhinde silâhlan
dırarak mukateleyey» tahrik fiilinin işbu fıkra hükmü 
cezaisine tabi tutulması için her halde bir kasdı siyasi
ye matuf olması lâzım gelmeyip, fiili mezkûr kasdı si
yasiden âri ve' sırf taassubu mezhebi veya menfaati 
maddiye tahtında vaki olsa bile neticeden emniyeti 
dahiliyeyi şiddetli bir surette ihlâl edebileceği cihetle 
gene fıkrayı mezkûre ahkâmının tatbiki lâzım gelece
ğinden başkaca bir kayıt ilâve edilmemiştir. 

Maddei mezkûreye 22 mayıs 1327 tarihinde ilâve 
edilen zeylin düveli mütehabbe rüesayı memurinin
den birine veya süferayı ecnebiye aleyhine bir cürüm 
ikaı halinde cezanın sureti teşdidini natık olan fıkrayı 
ulâsı aynen ipka olunmuş ve ancak Türkiye ile düveli 
mütehâbbenin sancak ve arma ve alâmeti saîresini tah
rip ve tezyif edenler hakkında (65) ve (66) maddeler
de ahkâm vaz edilmiş olduğu cihetle zeyli mezkûrun 
son fıkrası tayyedilmiştir. 

56 net maddenin tatbiki için katli nüfus fiilinin 
gasb ve garet ve tahribi memleket ceraimi ile birlik
te icra edilmiş olması şart ittihaz edilmiş ve bunu ifham 
için maddede tadat olunan ef'al yekdiğerine vavı atıfa 
ile raptolunmuştur. 

55 ve 56 nci maddelerde tasrih ve beyan olunan 
ef'al in eşhası müetemia tarafından irtikâb olunması 
hali 57 nci maddeye dercedilmiştir. Madde ahkâmının 
tatbiki için ceraimi mezkûrenin bir takım eşhas tara
fından müetemian yani Bir cemiyet veya bir çete tara
fından ika edilmiş olması veya ikama teşebbüs edil
miş bulunması lâzımdır. Kaç kişinin eşhası müetemia-
yı teşkil eyliyeceği tayin ve tasrih edilmeyip, bu cihet 
hükkâmın takdirine bırakılmış ve muharrik ve reisi 
fesad olanlarla bunların emirlerini icra eyliyenler ara
sında mes'uliyeti cezaiye hususunda bir fark ve tak
sim kabul olunmuştur. Filvaki kütle halinde bulunan 
eşhası gafire muharrik ve reislerin ellerinde hemen he-



men bir alet mesabesinde olacağından, birincilere is
ter mevkii fesadda ister mevkii fesad haricinde tutul
sunlar cezayı şedit tatbikinin hakku adle makrun ol
duğu kabul edilmiş ve fakat tahrik edilen usat hak
kında aynı şiddeti cezaiyenin gösterilmesi muvafıkı 
adil telakki edilmemiştir. Fazla olarak tahrik edilen us-
satın mes'uliyeti cezaiye ile muatebe edilmeleri icrayı 
fesad için kararlaştırdıkları mevkide derdest edilme
leri haline hasredilmiş ve fiillerinden nedamet ve fe
ragate sevk ve teşvik eylemek mülâhazası ile mevkii 
fesadı terkeylemiş olan kimseler mesuliyeti cezaiye-
den vareste tutulmuşlardır. Fakat işbu halâsı cezanın 
yalnız cürmü fesada ait olup, ferden irtikâb edilmiş 
olan ceraime şamil olmıyacağı zaruri ise de bu husu
sa dair tatbikatta tereddüt vukua, gelebileceği ihtima
line mebni maddeye (mevkii cinayette tutulmıyanlar 
ancak beşahsın işledikleri ceraimden dolayı mücazat 
olunurlar) fıkrasının vaz'ı münasip addedilmiştir. 

Kanunun 58 nci maddesi zeyilleri tadil ve tashih 
olunmuş ve bu hususa dair münasip görülen ahkâm 58 
nci maddeye zeyledilmiştir. Emniyeti devlete taarruz 
tasavvur ve kastında bulunan eşhas ve heyetin icraî 
maksadına hadim esliha, alâtı mahribe icat veya imâl 
veya ihzar eden veya bunları Türkiye dahilinde bir 
mahalden diğer mahalle nakil veyahut hariçten Tür
kiye'ye ithal veyahut ihfa eden veya taşıyan kimse
lerin, fiili fesad irtikâb edildiği takdirde, müebbet kü
rek ve fiil teşebbüs derecesinde kaldığı halde muvak
kat kürek cezası ile mes'ûl edilecekleri hususu zeylin 
birinci fıkrasına dercolunmuş ve erbabı fesaddan 
olan. kimseleri Türkiye'ye ithal eylemek için pasaport 
veya gümrük daireleri gibi alel umum yolcuların çık
tıkları mahallerin gayrıya çıkaranların fiilleri de cü
rüm addedilerek ikinci fıkra vaz olunmuş ve fakat bu 
kabil eşhas hakkında tatbiki ceza için mevakii muay-
yeneden gayrıya çıkarılan kimselerin erbabı fesaddan 
olduğuna vukuf şartı unsuru esasi ittihaz edilmiştir. 

Emniyeti devleti ihlâle taallûk eyliyen ceraimin 
ehemmiyeti bunların mümkün mertebe devrei ihzar
larında men'e saip olduğu cihetle ikaı fesad için isti
mal edilecek alâtı muhribenin icad ve imal ve ihzar 
ve nakil ve ithal ve ihfa edildiğine veya taşındığına va
kıf olan her şahıs keyfiyeti ihbar eylemeye mecbur 
tutulmuş ve fakat ademi ihbarın ancak «Suiniyete 
mukarın ve bilâ özüi]» olması halinde cürmün teşek
kül edeceği tasrih edilmiştir, tşbu mecburiyeti ifa et-
miyenlere tayin edilecek mücazat ise maddei fesadın 
husule gelmiş elması veya teşebbüs derecesinde kal
mış bulunması şıklarına göre tefrik ve tertip edilmiş
tir. 

59 ucu maddenin ruhu ahkâmına dokunulma
mış ve yalnız kısmı ekseri tadil edilmiş olan ikinci fa
sıl mevadı beyninde insicam ve tevafuk usulü için 
bazı tabiratının değiştirilmesi ile ittifa olunmuştur. 

Kanunu mezkûrun 60 nci maddesinde mezkûr ikaı 
isyan ve ademi itaate tahrik yalnız «Asakiri muvazza
fa ve zabtiyey(t> hasredilmiş ve polisleri tahrik eyli-
yenler hakkında maddei kanuniye sakıt bulunmuştur. 
tşbu noksan ikmal edilerek fıkraya Jandarma ve polis 
kuvvetlerini de ihtiva etmek üzere «Kuvvei müsellaha 
ve zabıtrp tabiri ilâve edilmiştir. 

60 nci madde zeylinde mezkûr efali ikaa telkinat 
ve tesvilâtm cürüm teşkil eylemesi için her halde 45 
nci maddenin altıncı fıkrasında muharrer anasır ve 
şeraitin vücuduna lüzum olmadığını beyan ve şeraiti 
mezkûreye mukarin olmayan tesvilâtın da cürmü hu
sule getireceğini ifham için (teşvik ve tahrik) tabirleri 
istimal olunmuş ve diğer tadilât yalnız tashihi tabirata 
münhasır kalmıştır. 

61 nci maddei kanuniye nakıs görülerek tevsian 
tadil olunmuş, ve ibarei hazırai kanuniyede muharrer 
(hedm) tabiri yerine daha şümullü bir mana ifade et
mek üzere (tahrip) kelimesi istimal edilmiştir. Madde
nin tatbiki için ihrak ve tahrip fiillerinin ancak bir kas« 
ti siyasî zımnında vaki olması lüzumunu beyan için de 
(hiyaneten) kaydı vaz olunmuştur. 

Kanunu hazırımızın 62 nci maddesi ahkâm ve iba-
ratı tadil ve tashih edilmiş ve 64 ncü madde ile bir
leştirilerek 62 nci maddei kaime vücuda getirilmiştir. 
Maddei Kaimede mezkûr (müsellah eşkiya 
cemiyeti) tabiriyle ' rüesa ve efraddan mü
rekkep olan ve aralarında az çok inzibat ve 
ileaat mevcut bulunan ekserisi silâhlı eşhası müç-
temia kastolunmuştur. Maddenin tatbiki için işbu 
cemiyetin emval veya emlâki devleti veyahut hukuku 
tasarrufiyesi umuma aid emlâki zabt ve garet yahu: 
üzerlerine sevkedilmiş olan kuvvei askeriye ve inzi-
batiyeye karşı durmak için teşekkül eylemiş olması 
şartı zaruri addedilmiştir. İdarei umumiyei vilâyat 
kanununun 75 nci maddesi mucibince (emvali hususi-
yei vilâyet mahfuziyet ve masuniyet itibariyle emvâii 
umumiyei devletten madud) olduğundan emvali mez
kûreye ve kezalik Köy Kanununun ikinci maddesinde 
tadat olunan ve (orta malı) tabir edilen emlâke kastı 
taarruzla toplanmanın da işbu maddenin tatbik hük
münü istilzam eyliyecsği tabii talâkki olunmuştur. 57 
nci maddede tasrih olunan esbaba binaen burada da 
asıl reisi eşkiya veya diğer bir hizmeti âmiriyette bu
lunan kimselerle efradı âdiyei cemiyet arasında tayini 
cezada tefrik lüzumu hâsıl olmuştur. 



63 ncü maddede rüfekayı cürmünü ihbar eyliyen-
lerin veya tevkifleri esbabını temin edenlerin mazur 
addedilmelerine dair olan kanunu hâzır ahkâmı ipka 
olunmuş ve fakat tatbikatta münsî ve metruk olan 
zabtiye nezareti altına alınmak cezasına dair olan iba
re ref ve tayyedilmiştir. 

tkaı cürme tahrik ve teşvik y?Jnız eşhası muayye 
neye karşı olmayıp, nutuk iradı, varaka neşri veya yaf
ta yapıştırmak gibi umumi ve aleni bir tarzda da vaki 
olabileceği şüphesiz ve işbu sureti ikaın ihlâli asayiş 
hususundaki tesiri de aşikâr olduğundan faslı mez
kûrun 45 nci maddesinin altıncı fıkrasında muharrer 
suretlerden biriyle olmasa dahi gene cürüm addedil
mesi zaruri talakki edilerek kanunu hâzırın 66 ncı 
maddesi yalnız bu cihetten tadil olunmuş ve bu hali 
beyan için (tahrik) tabiri yerine (teşvik) kelimesi ika
me edilmiştir. 

64 ncü maddede mezkûr evrak ve risaili kastı fe-
sad ile neşre teşebbüsde bir cürmü mahsus talakki olu
narak 64 ncü maddenin zeyli evveli vücuda getirilmiş
tir. 

Kanunu hâzırın 66 ncı maddesinin zeyli sanisin-
de muharrer (tahrik ve tahriş) tabirleri yerine teşvik 
kelimesi ikame olunarak aynen ipka olunmuş ve silsi
le! tertipde 64 ncü maddenin ikinci zeylini teşkil ey
lemiştir. Türkiye Cumhuriyetinin timsali hâkimiyeti 
olan bayrak veya arma gibi alâmatı şak veya tahrip 
fiilleri kasdı hakaretle olmak ve umumun görebilece
ği mahallerde icra edilmek kayıtlarıyle cürüm addo
lunmuş ve fakat tezlil edilen alâmatı mezkûrenin res-
men keşide veya vaz edilip edilmemesi hususunda 
fark gözetilmiyerek tertibi mücazat edilmiştir. 

65 nci madde Heyeti düveliyeye mensubiyet, her 
devleti hâkimiyeti kazaiyesine tabi efradın diğer dev
letler şahsiyeti maneviyesine vaki bazı taarruzlarını 
hukuku âmmei dahiliyesini muhil addederek cezalan
dırmaya saik olduğu cihetle devletimizle münasebatı 
sulhiyede bulunan bir devleti ecnebiye timsali hakimi
yetini tezlil fiiline dair 66 ncı madde tanzim olunmuş 
ve fakat fiili mezkûrun resmen keşide olunmuş veya 
vaz edilmiş alâmata matuf olması hali cürüm addedil
miştir. Fazla olarak maddeye efali mezkûreden dola
yı icrayı takibatın şikâyete mütevakkıf olduğuna dair 
bir fıkra ilâve edilerek hukuku umumiye davasının 
ademi ikamesi hususunda makamı ahdinin ihmal ve 
teseyyüp ile tarizine de mahal bırakılmamıştır. 

Reisicumhur hakkında vuku bulan zemmü kadh 
ve italei lisandan dolayı istisnaî bir ceza tayini cum
huriyetle idare olunan memleketlerde kabul edilmiş 
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j ve bu suret memleketimiz için de muvafık görülmüş 

olmasına mebni kanunu cezanın 112 nci maddesinin 
fıkrai ûlâsı olmak üzere Reisicumhur hakkında zem
mü kadhi irtikâb edenlere bir seneden üç seneye ve 
adiyen italei lisan ve hakarette bulunanlara da üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezası tayin olunmuştur 
Reisicumhurun sıfatı riyaseti hiçbir an kendisinden 
münfek olmadığı cihetle bu kabil azviyyat, isnadat ve 
italei lisan ifayı vazife halinde vukua gelmiş addolun
mak zaruri görülerek bu hususta bir kaydt istisnai vaz 
olunmamış ve binaenaleyh Müddeiumumilerce doğru
dan doğruya takibat icrası tabiî bulunmuştur. 

i Mahakim ve mecalis rüesa ve azasiyle sair rüesa-
I yi memurini devlete ifayı vazife halinde veya ifa et-
I tikleri hükmü memuriyetten dolayı haklarında vuku 
I bulan azviyyat ve isnadata dair kanunu hâzırda bir 
I kayıt ve sarahat mevcut olmamasına ve halbuki efrad 
I hakkında bu kabil azviyyat ve isnadat için kanunu ce

zanın 214 ncü maddei muaddelesinde hakaret ve adi-
I yen itealei lisandan daha ağır bir ceza tayin edilmiş 
I bulunmasına, ifayi vazife esnasında veya ifa ettikleri 
I hüküm ve memuriyetten dolayı azviyyat ve isnadata 
I hedef olan memurini devletin bu kabil taassuzlardan 

siyanetleri icraat ve haysiyeti hükümeti muhafaza nok-
I tasından elzem bulunmasına mebni 112 nci madde ile 
I onu velyeden ve memurin ve müstahdemini taliyeye 
I mütedair olan 113 ncü madde tadil ve ceza teşdit edil-
I mistir. 

I 130 ncu madde zeylinde hükmen kendi yedi nez 
I olunarak müstehakına teslim olunan emvali gayrımen-
I kuleyi tekrar zabt ve işğâl edenler mes'uliyeti cezaiye 
I ile muatep edildikleri halde gerek kendi yedinde ve 
I gerek şahsı ahar nezdinde olup da usulen tahtı hacze 
I alınan yahut hükümetçe vaziyed edilen envali men-
I kuleyi ahz yahut istihlâk veya itilaf edenlerle vaziyed-
I den sonra envali gayrımenkuleyi tahrip edenlere bir 
I ceza mevzu olmamasına ve bu ahval ise kesirûlvu-
I ku bulunmasına mebni müeyyedatı cezaiye ile men'i 
I elzem olduğundan bu hususa dair ahkâm vaz'ı ile 
I 130 ncu madde zeyli tevsi olunmuştur. 
I Ahlâkı memleket üzerinde tahribatı mühimme 
I icra eden ve ümidi istikbal olan gençliğe sui misâl irae 
I eden mugayiri ahlâk neşriyat ve tesavir ve eşyaya mü-
I tedair mevzuatı kanun iyemiz pek nakıs olduğu cihetle 
I sürümleri memleketimizde pek ziyade artmış olduğun

dan bir cihetten buna mani olmak ve diğer taraffın-
I dan Lozan muahedesi ile (yüzüncü madde) 12 Eylül 
I 1923 tarihinde Cenevre'de bittanzim 30 Mart 1340 
I tarihinde imza edilen «Mugayiri ahlâk neşriyatın te 
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davül ve ticaretini men eden beynelmilel mukavele
name)» nin hükümetimize tahmil eylediği taahhüdü 
ifa eylemek üzere âru hicabı müstelzim neşriyat ve 
eşya hakkında müessir müeyyedatı cezaiye vaz'ı zaru
ri mütalâa edilmiş ve kanunu cezanın 139 ncu mad
desi makamına kaim olmak üzere yeniden bir mad
de kaleme alınmıştır Bu kabil neşriyat ve eşyanın dük
kânlarda veya sair mahallerde umuma teşhiri cürüm 
addolunarak men edilmiş ve bu kabil yazı ve resim
leri sinama projeksiyonu ile aksettirmek veya tiyatro
larda veyahut umumi mahallerde temsil halleri de 
müstelzimi ceza addolunarak haklarında müeyyedatı 
cezaiye vaz olunmuştur. Bu kabil evrak resim ile ne
den mamul, olursa olsun timsâl, alâmet, mahkûkat mi
silli eşyanın füruht edilmesi veya yettirilmesi cürüm 
olduğu gibi meccanen tevzii de aynı hükme tabi tutul
muş ve fakat füruht veya tevzi eden veya ettirenlerin 
mes'uliyeti cezaiyeleri bunların mugayiri âru haya ol
duğunu bilmeleri şartıyle takyid olunarak bu hale işa
ret için maddeye (bilerek) kaydı vaz olunmuştur, işbu 
evrak ve eşyanın şira, icra ve isticar, hibe ve inhab gibi 
muamelâtı mürettebe ile sürümüne de mani olmak için 
fıkraya (bunlar üzerinde ne suretle olursa olsun mu
amelede bulunanlar) ibaresi vaz edilmiş ve fazla ola
rak bu kabil evrak ve eşyayı berayı ticaret nezdinde 
bulunduranlar hakkında müeyyedatı cezaive vaz olun
muştur. işbu müeyyedatın asan ilmiye ve fenniye ile 
sanayii nefiseye ait eserlere şümulü olamıyacağı ve 
binaenaleyh bir kitapçı dükkânında mevcut ve mugayi
ri âru haya açık resimleri muhtevi bir eseri tıbbiyi 
kapalı olarak satanların fiillerinin cürüm teşkil eyle-
miyeceği şüphesiz ise de böyle bir eseri tıbbinin muh
tevi olduğu resimleri dükkânında veya camekânında 
açık olarak enzarı umumiyeye vaz'ının teşhir addolu
narak cürüm teşkil eyliyeceği de aşikârdır. İşbu asar 
ve eşyanın ortadan kaldırılması için tahrir, tersim, tab 
veya şapirograf vesaire ile teksiri veya hâk ve imali 
ile bu gibi eşyanın memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye 
ithal veya Türkiye'den memaliki ecnebiyeye ihraç ve 
Türkiye dahilinde bir mahalden diğer mahalle nak
letmek ve ettirmek fiilleri hakkında da ahkâmı cezai
ye vaz'ını istilzam etmiştir. Fakat bunları yazan ter
sim veya imal eden kimselerin mes'ûl tutulmaları için 
(Ticaret yahut tevzi) kasdının bulunması şart ittihaz 
edilmiş ve binaenaleyh Ticaret veya tevzi kastı olmak
sızın sırf kütüphanesinde bulundurmak üzere bu gibi 
asarı tersim ve tasvir, hâk ve imal edenlerle nezdinde 
bulunduranlar haklarında ahkâmı cezaiye tatbiki tec

viz olunmamıştır, (ithâl ve ihraç) kelimeleri tabirati 
ticariyeden olup, bunlarda kastı ticaret asıl olduğun
dan işbu kasta makrun olmıyarak bu kabil eşyayı 
memleketi ecnebiyeye götürmek veya hariçten mem
lekete getirmek hususlarında tertibi cezaya mahal gö
rülememiştir. Kezalik mugayiri âru haya evrak ve eş
yanın hangi mağazada tedarik edilebileceği gerek ga
zetelerle ve gerek küçük büyük mikyasta el ve duvar 
ilânları ile doğrudan doğruya veya bilvasıta halka bil
direnlerin hareketleri de müstelzimi mücazat addolun
muştur. 

Bundan başka mugayiri âru haya makale, yazı, ki
tap, varaka ve ilân yazanların da iki seneye kadar ha
pis ile cezandırılmaları muvafık ve işbu yazı ve resim
lerin intişar eylediği gazete veya mecmua müdürü 
mesulleri hakkında matbuat kanununun kabul eyledi
ği derecat nazarı itibare alınmıyarak mes'uliyeti müs
takile cihetine gidilmiştir. 

Umumi mahallerde hicabaver şarkı, nutuk gibi 
hitabe iradı da ifsadı ahlâka saik olacağı cihetle işbu 
ef'al de cürüm addolunmuştur. Kezalik bu kabil gra
mofon plâklarını imlâ edenler ve ettirenler ve bunla
rın mugayiri hicap ve haya olduklarını bilerek tevzi 
veya füruht edenler ve işbu plâkları alenen çalanların 
hareketleri de derecatı muhtelifede cezalandırılmıştır. 
Fazla olarak işbu tadat olunan evrak ve eşyanın her 
halde müsadere ve imha olunacağı da zikredilmiş ve 
tespit edilen marüzzikir esasata muhalif ahkâmı ka-
nuniyenin mefsuh olduğu tasrih olunmuştur. 

Darphaneyi millide darp ve imal edilmekte olan 
zinet altınları altın meskukât ayarında ve hatta mes
kukâtı devlet derecesinde haizi itibar oldukları cihet
le halk tarafından pek ziyade rağbet görmekte ve hal-
kırmızın ekserisi tasarruf eyledikleri paralarını ziynet 
altınlarına tahvilen hıfz eylemektedirler. Halbuki bu 
altınlar dahilde ve alelekser memaliki ecnebiyede tak-
liden imâl ve Türkiye'ye ithâl edilerek sürüldüğü hal
de kanunu cezamızda bu hususta ahkâmı zecriye mev
cut olmaması yüzünden halkın pek çok zarar görmek
te olduğu derpiş edilerek 144 ncü madde hükmü bir 
zeyille tevsi edilmiş ve bu altınları taklit ve sahtekâr
lık suretiyle imâl veya kıymetlerini tenkis edenlerle 
bunları memaliki ecnebiyeden celbedenler ve bun
ların sürücülüğü ile meşğûl olanlar hakkında on se
neden akal olmamak üzere kürek cezasının tayini mü
nasip görülmüş ve bu kabil altınları mukallit ve kaîp 
ve sahte olduklarına vakıf oldukları halde sürenlerin 
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de cezadan vareste kalmamalarını teminen 146 ncı 
maddenin «Kalp ve züyuf meskukâta,» kelimelerinden 
sonra «ve zinet altınlarını» kelimeleri ilâve olunarak 
bu mühim noksan ikmal edilmiştir. 

Kanunu cezanın 148 nci maddesinde mevcut bazı 
tabiratın tebdili muvafık görülmesine binaen yeni
den kaleme alınmalarına lüzum hissedilmiştir. Keza-
lik kanunu cezanın 149 ncu maddesi miriye müteallik 
turalı damgalardan birini taklit edenler hakkında 
ahkâmı cezaiyeyi ihtiva etmekte ise de darphanei mil
lide avanii sim-ü zer ayarları gösterilmek üzere dar-
bedilmekte olan resmî damgaları taklit edenler için 
sarahati kanuniye olmadığından eski turalı damgaların 
taklidi cihetine gidildiği gibi, yeni damgaların da tak
lit edilebileceği ihtimali nazara alınarak maddei mez-
kûre tashih ve bu kabil damgaları ayarı düşkün me-
vad ve masnuata nakledenlere de şamil olmak üzere 
tevsian tadil edilmiştir. 

Eczayı nariye ve memnuayı imal veya nakil veya
hut memleketimize ithal eylemek ef'ali memnuasın-
dan bahis olan 166 ncı madde dinamit ve bomba gib; 
alâtı muibeyi ihtiva eylemediği cihetle nakıs görüle
rek ikmal olunmuş ve alâtı muhribe mezkûreyi sakla 
yanlar hakkında da ceza tertibi muvafık görülmüştür 

Cürümden mütevellit hukuku şahsiye usulü mu-
hakematı cezaiye kanunu ile müemmen olduğundan 
ahkâmı hazırai kanuniye ile kabili telif olmayan 171 
nci madde ilga edilmiştir. 

Kanunun 177 ve 178 nci maddelerinde fiili müessir 
den bahsedildiği halde ekseri ahvalde netayici vahi 
me husule getirmiyen fiili mezkûrun cerh ve darbı 
âdiden bahis olan 179 ncu maddede mezkûr olmama 
sı faillerinin cezasız kalmasını müstelzim olduğundan 
maddei mezkûre (cerh ve darp ve fiili müessir eğer 
maddei sabıkada mezkûr olan dereceden hafif olur
sa) suretinde tashih ve ikmal edilmiştir. 

Bigayrı kastin telefinefs veya cerh ve darp efalin
den bahseden 182 ve 183 ncü maddeler ahkâmı noksan 
ve Teşkilâtı hazırai adliyemize münafi görülerek tev
sian tadil edilmiş ve efali mezkûreye dair ahkâmı sa-
riha vaz olunmuştur. Katli adi cezasından dûn müca-
zatı istilzam eden mücrimi mezkûrun ne gibi ef'âl ne
ticesi olarak husule .gelmiş bulunması ayrı ayrı tasrih 
ve tadat olunmuştur. Vasaiti nakliyesi kesir olan ma
hallerde hemen küllüyevm vaki olan ceraimi mezkûre 
failleri hakkında kanunu hazırda münderiç ceza kâfi 
olmadığı cehetle tezyidi münasip addolunmuş ve böy
le bir cürüm birden ziyade eşhasın telefine sebebiyet 
vermesi halinde hapis cezasının üç sene olması muva

fık görülmüştür. Telefi nefs. faili cürmün meslek ve 
sanatı mahsusası dolayısıyle göstermeye mecbur oldu
ğu ihtimam ve teyakkuzun noksanından neşet eylemiş 
olduğu takdirde fail hakkında tertip edilecek ceza ci
nayet derecesine çıkarılmış ve böyle bir ademi takay
yüt ve ihtimam ve eşhası müteaddidenin telefine se
bebiyet vermiş olması halinde de faillerine tayin edi
lecek kürek cezasının yedi seneden ekâl olmıyacağı 
kabul edilerek cezanın teşdidi münasip görülmüştür. 

Cerh ve darp ef alinden bahis olan 183 ncü mad
de ise 182 nci maddede kabul edilmiş olan ahkâma 
mütenazır olarak tadil edilmiştir. 

Kanunu medenimize göre «faili mübaşir ile müte-
seyyib bir arada içtima ettikte hüküm faile muzaf kı
lınacağı^ cihetle ecirlerin dikkatsizlik veya ihtiyatsız
lıklarından dolayı ika edilen ceraimin tevlid eylediği 
mesuliyeti maddiyeden bunları istihdam edenlerin 
muatep edilmeleri kabil olmamakta ve bu ise mağ
duru cürüm veya bunların aileleri için zararı azimı 
intaç eylemektedir. Filvaki ukud ve vacibata dair ha
zırlanmakta olan mevad da bu cihet umumi bir tarz
da ahkâmı ihtiva eyliyeceği şüphesiz ise de ahkâmı 
mezkûrenin kesbi kanuniyet eylemesi daha epeyce bir 
zamana mütevakkıf olması vekâleti cürümden müte
vellit mesuliyeti maliyeye dair ahkâm vaz'ına sahip 
olmuş ve 183 ncü maddenin zeyli bu saikle vücuda 
getirilmiştir. Kanunun 182 ve 183 ncü maddelerinde 
vücuda getirilen tadilât ile ce'zalar teşdit olunmuş ve 
bilhassa bazı şerait dairesinde cinayet derecesine çı
karılmış olmasına göre kavanini hususiyei cezaiyede 
bu hususa mütedair mevcut bulunan bilûmum ahkâmı 
cazaiyenin keza tadil edildiği kayıt ve tespit olunmuş
tur. 

Morfin ve kokain ve emsali mevadı semmiye ipti-
lâsı memleketimizde şiddetle artmakta olduğu derkâr 
ve biraz daha müsamaha edildiği takdirde Heyeti içti-
mıiyemiz için önüne geçilemiyecek vahim teşirat hu
sule getireceği aşikâr bulunmaktadır. Arızî ve gayrı 
tabiî surette cümlei asabiyeyi tenmih eyleyen mevadı 
mezkûrenin istimali biraz sonra felci mevti intaç eyle
mekte olduğu cihetle sıhhati âmme için pek ziyadesi 
ile tehlikeli olan işbu mevadın füruht ve istimaline 
dair memalikt mütemeddinede ahkâmı vezaiye vaz 
olunmuştur. 

Ezcümle Fransa'da sümumu mezkûre istimalinin 
neşr ve tamimi 1916 kanununda bu hususa dair ah
kâmı şedide vaz'ına sebebiyet vermiştir. Mevadı mez
kûrenin memleketimizde de takyidi füruht ve men'i 
istimaline dair ahkâmı cezaiye vaz'ı lâbüt ve zaruri 



bulunmuş ve bu hususa dair tıbbı adlî müessesesi ile 
zabıta tababetine ve sıhhiye müdürüyetine mensup er
babı ihtisas ve alâkanın arasına müracaat ve İstanbul 
Sıhhiye Müdürüyetinde bu meseleye dair aktolunan 
komisyonun mukarreratı da tetkik ve mütalâa oluna
rak münasip görülen ahkâmı cezaiye 196 ncı maddei 
hazıraya ithal edilerek maddei mezkûre tevzi ve ik
mal olunmuştur. 

Memleketimizde ziraat edilmesi ve mükeyyefat 
makamında istimalinin pek münteşir olmaması dola-
yısiyla ham afyon ile afyonun şibih kaleviyatından 
olup, istimalinde tehlike olmıyan, (Kodein) hakkında 
ahkâmı cezaiye vaz olunmamış ve bunlardan maada 
fıkrada isimleri bulunan tıbbi afyon vesair sümum 
ile bu meyanda esrar ve müstahzaratı tababette isti
mal edildiği cihetle memlekete ithali bittabi men edil
memiş ve ancak biran evvel vaz'ı temenni ve arzu olu
nan ispençiyar kanununun vaz edeceği kuyut ve şurut 
dairesinde ithal edilecek olan mevadı semmiyei mez-
kûrenin kaçak suretiyle ithali hem menfaati maliyeyi 
ve binaenaleyh sıhhati umumiye için azim bir tehli
keyi istilzam eyliyeceğinden bu halin bir cürmü mah
sus olarak cezalandırmak ve işbu sümumu Türkiye da
hilinde kaçak olarak bir mahalden mahali ahara nak
leden ve ettirenler ve hilafı mezuniyet satanlar veya 
satmak üzere nezdinde bulunduranlar ve bunların 
beyine vesatet edenler veya bunların istimali için ma
halli mahsus tedarik edenlerin efali de ağır görüle
rek faillerin hakkında altı aydan eksik olmamak üze
re hapis cezasının tatbiki münasip telakki edilmiştir. 
Hemen hemen ef'âli mezkürenin ikaı kastı menfaate 
mebni olduğu cihetle bu kabil ceraimde faillere ağır 
cezayı nakdi tatbiki müessir olacağından yüz ile bin 
lira arasında nakdî bir cezayı munzam vaz'ı da mü-
fid mütalâa olunmuştur. 

Bundan başka mevadı mezkûrenin taammümü is
timaline mani olacağı mülahazası ile bu kabil sümu
mu muhazzıranm istimaline mahsus mahallerde bu
lunan bilcümle eşyanın zabt ve müsadere olunması 
da kabul edilmiş ve işbu eşya bedelinin nısfının bu ka
bil mahalleri ihbar edenlere verilmesi de mükeyye-
fatı semmiye istimal olunan gizli mahallerin meydana 
çıkarılmasında saik ve müşevvik telakki olunmuştur. 
tşbu mevadı satmak ve nezdinde bulundurmak fiille
rini-1 mucibi mücazrat olabilmesi bunların satılması
nı. salâhiyaUnr îmkam tarafından merun olmamak 
veya ms'iurı o'duŞu halde USVJÜ kanuni-'esi haricir.de 
satmak şartlarıyla mukayyet olup, aksi halin müstel-
zinv ce^a olacakı aşikardır. 

9 -
Birinci fıkrada tadat ve tasrih olunan efalin ma

dununda olan ahval ikinci fıkraya dercolunmuş ve 
ahvali mezkûrede yukarıda olduğu derecede şenaat 
ve tehlike bulunmamak dolayısıyle cezaları bir ile dört 
ay arasında hapis ve beş ile elli lira arasında cezayı 
nakdî olarak tensip edilmiş ve hatta bir defa istimal 
edilmek gibi esbabı muhaffefe halinde de yalnız ce
zayı nakdinin tatbik olunabileceği kabul olunmuş
tur. Şurası şayanı kayıttır ki, mevadı mezkûreyi nez
dinde bulundurmak keyfiyeti kastı ticarete matuf ol
duğu halde birinci fıkra mucibince ve aksi halde kas
tı ticaretle olmadığı takdirde ikinci fıkra mucibince 
cezalandırılacaktır. 

Bu kabil mevadın hafiyen istimalini tecrübe kabil 
olamiyacagı cihetle istimalinin aleni olması veyahut 
bir kaç kişinin bir arada bulunarak vaki olması cürüm 
addolunmuş ve istimalde itiyat ve iptilâ sabit olduğu 
takdirde bunların tedavii cebriyeye tabi tutulmaları 
tercih olunmuştur. 

Mevadı mezkûreyi sahte reçete ile elde etmek veya 
bunları yirmi yaşından dûn olduğu zahiri halinden 
nümayan olan kimselere vermek meslek ve vazifeleri 
iktizasınca siyaneti hayata memur olan tabip, eczacı
lar gibi kimseler tarafından tedarik olunmak fiillerin
de redait, şenaat aşikâr olduğu cihetle ahvali mezkûre 
esbabı müşeddedei kanuniye olarak telakki edilmiştir. 

Kanunu cezanın 197 nci maddesinin onbeş yaşını 
ikmal etmemiş olanlara karşı yapılan fiili şeniden do
layı tayin eylediği muvakkat kürek cezası hükmen sa-
gir mevkiinde olan ve rızalarının bir kıymeti ola
miyacagı bedihi bulunan mecanin ile irade ve temyi
zi salib maluliyeti akliye ile malûl olanlara ve saralı
lar gibi şuurları inhisafı marazi halinde bulunan eş
hasa fiili şenî icra eden kimselere dahi teşmil edilmiş
tir. Maddenin fıkrai saniyesi cebir ve tehdide hasre
dilmiş olduğu halde neticesi itibariyle cebir ve tehdi
de şebih olan tabiri diğerle rızayı tazammun etmeyen 
ahval cebir ve tehdit derecesinde bulunmak itibariyle 
ahvali mezkûre dahi fıkrai mezkûreye ilâve ve ithâl 
edilmiştir. 

Fiili şeniden mada delik ve temas gibi ırz ve na
musa tasaddiyi müstelzim ef'âl cürüm addedilmemiş 
bulunduğu cihetle faillerinin ce7?.sır kalmakta oUk;-
ğu nazarı dikkate alınarak işbu ef'âl dahi cürüm ad
dolunmuş ve bu gibi efalin cebrî madde veya tehdit 

| icrası ile veya rızayı tazammun etrniyen diğer bir su-
! retle ika edilmesi sebebi müşeddidi kanuni telâkki 
i edilmiştir. 
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Onbeş yaşını mütecaviz bir kız veya erkeğe cebren 
vaki olan fiili şeni için kanunu cezanın 197 nci mad
desinin hükmü, cebri tazammun eden ahvaii tadat su
retiyle tevzi edilmiş ve bu suretle yapılan ırz ve na
musa vuku bulan tasaddi dahi bir seneden ekal olma
mak üzere hapis cezası iie cezalandırılmıştır. Şurası 
şayanı kayıttırki gerek sigarı veya sigar hükmünde 
olanları ve gerek onbeş yaşını ikmal etmiş olan eşhası 
rızalarıyle birleştirip bunların yekdiğerlerine ika eyle
dikleri ırz ve namusa tasaddi ef'âlini temaşa eylemek 
veyahut kendi üzerinde işbu taaddiyatı icra ettirmek 
bir seneden ve bu kabil ef'âli cebir ve şiddet veya teh
dit icrası ile yahut mukavemeti salib diğer bir vasıta 
ile ika eylemek iki seneden eksik olmamak üzere ha
pis cezası ile cezandırılmıştır. 

197 ve 198 nci maddelerde mezkûr olan ef'âl ve 
harekâtın eşhası müteaddide tarafından da ika edile
bileceği mülahaza olunarak birden ziyade eşhasın yek
diğerini müteakip müttehiden mütecavizi aleyhe fiili 
şeni icra etmeleri veya mütevavizi aleyhin irz ve na
musuna taaddi eylemeleri sebebi şiddet addedilmiş 
olduğu gibi mütecaviz olan şahsın mütecavizi aleyhin 
babası veya ceddi gibi usulünden veya velisi veyahut 
vasisi gerek kendisinin ve gerek usulünden birinin ve
ya veli veya vasisinin aylıklı veya aylıksız hizmetkâ
rı yahut mürebbi veya muallimi bulunması veyahut 
hastabakıcı ve hastahane hademesi gibi tahtı nezaret
lerine bırakılan kesandan bulunması veya bir mahal
den diğer mahalle nakilleri zımnında tahtı muhafaza
larına tevdi edilmiş polis ve jandarmadan veyahut bu
lundukları hapishane, tevkifhane ve bimarhanedeki 
gardiyanlardan biri olması yahut üvey peder yahut va
lide, birader ve hemşire veya hastahane yahut bimar
hanedeki doktor ve eczacı ve yazıhane yahut Ticaret
hane sahip ve müdürü gibi buna duçar olanların üzer
lerine hükümleri cari olan kimseden bulunması keza-
lik esbabı müşeddidei kanuniyeden olarak kabul edil
miştir. Ve kezalik gerek münferiden ve gerek birden 
ziyade eşhas tarafından müttehiden vaki olan fiili şe
ni mütecavizi aleyhine telefi nefsini mucip olduğu 
takdirde faile müebbet veya onb^s seneden a^aş^ ol
mamak ü-'O'-o muvakkat küre!: edasını ita eylemekte 
hiikkâma bir hakkı takdir bırakılmış ve i 97 ve 19!> 
nci' ımdcHerdc beyan olunan cünha derce3:inde!;i 
ef'âl ve harekât nelicsri oîarak mittecaviyi aleyhe em
razı zühreviyeden biri aşılanmış olur yahut müteca
vizi aleyhin sıhatine büyük bir nakısa iras edilmiş bu
lunur yahut fiili şeni yüzünden mütecavizi aleyh dai
mi bir maluliyete duçar olmuş veya fiili şeniden gayrı 
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bir suretle parmakla bikri izale edilmek suretiyle dai
mi bir ayıp ihdas olunmak gibi bir fiil ika edilmiş bu
lunursa cezanın nev'ni tebdil ve cinayete tahvil etmiş 
ve bu gibi maluliyet ve mayubiyet maddelerde zikro-
lunan cinayetlerin esnayı ikamda ihdas edilmiş ise cür-
mün müstelzim olduğu cezanın sülüsünden nısfına 
kadar tezyid olunacağı kabul edilmiştir. 

Kanunu cezanın ikiyüzüncü maddesi hukuku şah-
siyeye mütedair olduğu ve bu suret kavaidi umumi
ye ile müemmen bulunduğu cihetle ef'âli şeniadan 
mütevellit hukuku şahsiyenin başkaca bir madde ile 
tayini zait görülerek maddei mezkûre tayyedilmiş ve 
birinci zeylini teşkil eden vadi izdivaç ile izalei bi
kir keyfiyeti zeyli mezkûrun (bir bikri baliğe) keli-
matı yerine (Onbeş yaşını ikmal eden bir kızın) iba
resinin ikamesiyle ikiyüzüncü madde olmak üzere tes
pit ve böyle bir kızı almaktan imtina eden bir kim
senin sırf hıyel ve desais istimaliyle iğfal etmesi se
bebi şiddet addolunarak ceza altı aydan üç seneye 
kadar tezyid edilmiş ve vadini ifa ile aktı nikâhı icra 
ettiren mütecavizin mesuliyeti ceza iyeden vareste ka
lacağı kelevvel temin olunmuştur. 

Onbeş yaşını itmam etmiş olup da henüz yirmi 
yaşını ikmal eylememiş zükûr ve inası idlâl ve iğfal 
ederek fuhşiyata teşvik keyfiyeti ve tuvalet takımı 
veya tecemmülâta ait sair eşyayı yahut randevu ma
halli veya bir pansiyon yahut bir oteli bu kabil genç
lere tedarik etmek suretiyle fuhşun esbabı husulünü 
teshil keyfiyeti cürüm addedilmiş ve yirmi yaşını ik
mal etmemiş bir aşık ile bir aşıkaya muanaka ede
ceklerini teferrüs eylediği halde bir odasını icar eden 
han, otel, pansiyon, bar, gazino, tiyatro ve emsali sa
hipleri de gençleri fuhşa teşvik cürmünün failleri ola
rak telâkki olunmuş bu gençlerin kimler olduğu da 
gösterilmiş ve bir gûna tereddüt ve iltibasa meydan 
vermemek için tahrik kelimesi yerine «teşvik» kelime
si istimal ile tavsiye eylemek ve dertleşmek suretiyle 
dahi olsa bunları yapanlar maddenin dairei şümu
lüne alınmış ve fuhşa teşvik itiyadı sebebi müşeddidi 
kanuni olarak kabul edilmiştir. Kezalik işbu idlâl ve 
i*jfal kaziyesi yirmi yaşını ikmal etmiyen kimsenin 
baba ve ceddi yahut ana ve zevci yahut veli ve vasi 
gibi kimseler tarafından ika edilmiş ve henüz reşide 
olmayan gencin ahlâkıyatına dikkat ve rahı dalâlete 
sapmamasına gayret etmek mecburiyeinde olan bu 
kabil evliya ve evsiya ve akraba vesaire taraflarından 
bir kastı menfaatle icra kılınmış ve onbeş yaşını ikmal 
etmiyen bir çocuk hakkında vuku bulmuş olması es
babı müşeddideden addedilmiş ve bu bapta hapis ce-



zasıyle beraber ağır bir cezayı nakdi kabul olunmuş 
olduğu gibi bu suretle yirmi yaşını ikmal eden ima
sın zevç ve ebeveyni taraflarından fuhşa teşvik key
fiyeti de cürüm addedilerek maddenin fıkrai ûlâsın-
daki ceza ile cezalandırılmaları esası kabul olunmuş
tur. 

Badehu ahlaken pek şeni olan ve Lozan Muahe
desinin yüzüncü maddesi mucibince tasdiki Devletçe 
taahhüt edilmiş bulunan «Kadınların fuhşiyata teş
vikleri» keyfiyetinin - ki buna Garpda beyaz kadın 
ticareti namı verilmektedir - men'i zımnında, aha
rın hevesatını tatmin için fuhuş zımnında biriza ol
sa bile henüz yirmi yaşını ikmal etmiyen bir kızı veya 
bir kadını şiddet veya tehdit yahut nüfuz ikaı veya 
her hangi bir vasıtai cebriye yahut hile ile yirmi ya
şını ikmal eden bir kızı ve bir kadını ailesi nezdinden 
veya müdavim bulunduğu mektep ve yazıhane gibi 
bir mahalden kandırıp ayartmak ve kendilerine bir 
vazife ve kazanç bulacağını söyliyerek bu kabil kız
ları veya kadınları tahrirî veya kavlî bir taahhüt al
tına almak ve gerek muhaceret vesaire suretiyle Tür
kiye'den memaliki ecnebiyeye sevk ve gerek Türkiye 
dahilinde bir mahalden diğer mahalle nakleylemek 
ayrı ayrı cünha derecesinde birer cürüm telâkki edil
miş ve işbu iğfal yirmi yaşını ikmal etmiyen bir kız 
veya kadın hakkında iğfal ile veya cebir ve şiddet ya
hut tehdit icrası ile veya nüfuz ikaı ile vuku bulduk
ta veyahut baba, ana, ve ced veyahut zevç veya veli 
ve vasi yahut muallim ve mürebbi veya hizmetkârları 
yahut birader ve hemşire gibi tahtı nezaretlerine vaz 
olunan sair kimseler tarafından icra olundukta fail
lerinin beş seneyi tecavüz etmemek üzere kürek cezası 
ile cezalandırılması kabul edilmiştir. Şurası şayanı 
kayıttırki muhtelif kimseler tarafından derece dere
ce yapılmakta olan işbu beyaz kadın ticaretinde yir
mi yaşını ikmal etmemiş olan kız ve kadınları rızala
rı ile bile olsa iğfal etmek ve ailelerinden veya işle
rinden ayartmak fiilleri işbu madde mucibince ceza
landırılmış ve iğfalin neticeye iktiran edip etmemesi 
müsavi addolunmuştur. 

Kezalik iğfal edilen bu kabil kız ve kadınlardan 
meselâ Amerika'yı Cenubide kaîn filân şehirde filân 
işte çalışacaklarına dair tahrirî bir taahhütname ve
ya kafi bir söz almak da ayrı bir cürüm addedilmiş 
ve işbu taahhüdü deruhte eden kimsenin - iğfal eden 
kimse aramlmaksızın - cezalandırılacağı esası kabul 
edilmiştir. Kezalik iğfal edilen ve taahhüt altına alı
nan böyle bir kızı veya kadını vapura bindirmek 
için rıhtıma götüren veya vapura bindiren şahsın ya-
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hut kumpanya müdürünün beyaz kadın ticareti yap
mak cürmünden dolayı cezalandırılacağı kabul edil
miş ve bu kabil kızlar ve kadınlarla yirmi yaşını ik
mal eden kızlar arasındaki farkın evvelkilerinden iş
bu iğfal veya tedarik yahut sevk veya nakil keyfiye
tinin bir rıza olması ve ikincinin ise hile ve desise 
veya cebir ve şiddet veyahut tehdit ikaı ile yapılma
sından veya akraba veyahut balâda tadat edilen kim
seler tarafından ika edilmesinden ibaret olduğu ka
bul edilmiştir. 

tçtihadatı mütehalife ve mütezadeyi mucip olan 
201. nci maddenin zeylinde talâk vukuundan dört ay 
nihayetine kadar kelimeleri yerine daha vazıh olmak 
izere «talâk vukuundan itibaren dört ay nihayetine 
kadar» denildiği gibi «zevcinin ve zevci olmadığı tak
dirde velisinin» kelimeleri yerine «zevcinin ve kadın 
müteehhil olmadığı veya zevci mefkut olduğu tak
dirde velisinin» denilmiş ve işbu kayıtlar zevcine hi-
yanet veya aile namusunu payimal eden reşide bir 
kadın ile şeriki cürmü aleyhlerine işbu-kadının zev
ci veya zevci olmadığı veya olup da mefkut olarak 
ikamei dava etmesine imkân bulunmadığı takdirde 
veliyi akrebi tarafından ikâmei dava edileceği ve an
cak bu bapta gerek zevç ve gerek velii akrep tara
fından şikâyetname ita edilmek zaruri bulunduğu ve 
bu gibi davaların cünha davaları müruru zamanına 
kadar ikame edilebileceği esası kabul edilmiştir. 

«Şeriki cürüm» hakkında kabule şayan olacak 
delâile gelince : Bunların aldatıcı ve kıymetsiz em-
mare ve serriştelerden olmaması minküllünvücuh fay^ 
dalı bulunduğundan ahkâmı umumiyei cezaiyeden 
ayrı ve istisnai olarak üçe hasredilmesi muvafık gö
rülmüş bir müslümanın hariminde bulunmaklıktan 
cümlesinin tatbikatta ,badi olacağı müşkülât nazarı 
itibare alınarak şeriki cürmün cürmü meşhud halin
de derdest edilmesinden yahut fiili zinanın henüz ic
ra edilmiş olduğunu müeyyet karaini kaviyeden ya
hut şeriki cürüm tarafından yazılmış mekâtîb ile po-
is "dairesinde veya dairei istintakta veripde badel 
nütalâa imza eylediği ifadeyi havi evrakdan ibaret 
olacağı kabul edilmiştir. 

Zevcesi ile birlikte sakin olduğu hanede bir ha
tun ile zina ettiği tahakkuk eden zevç hakkında ta
yini ceza eden 201 nci madde zeylindeki «hatun» ke
limesi yerine «şahıs» denilerek bunda gerek kadın 
ve gerek erkeğin dahil bulunduğu gösterilmiş ve bu 
suretle pek mukaddes olması lâzım gelen aile yuva
sını telvis eden zevç hakkında iki sene hapis ceza
sından başka ağır bir cezayı nakdi tayin olunarak 
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hukuku nisvan temin edilmiştir ve kadının töhmet-
li olması halinde zevç veya velisinin davadan fera
gati hususunun gerek kadın ve gerek şeriki cürüm 
hakkında hakkı takip ve cezayı iskat ettiği gibi zev
cenin töhmetli olan zevce aleyhinde ikame etmiş ol
duğu davadan feragati keyfiyetinin de kezalik gerek 
zevci ve gerek şeriki cürmü haklarında hakkı tadil 
ve cezayı iskat etmesi esası kabul edilmiştir. 

Kanunu hâzırımız yalnız mugayiri âr ve haya fii
li şeni icrasını cezalandırarak âr ve hicabı cerihadar 
eden etvar ve ef'âli saire hususunda sâkit bulunduğu 
cihetle 202 nci madde ef'âli mezkûreyi de ihtiva ede
cek surette tevsi olunmuş ve ibarei kanuniyede mu
harrer «fiili şeni icra edenler» tabiri ile her iki tara
fın da mes'uliyeti cezaiye ile muatep edeceklerine işa
ret olunmuştur. 

202 nci madde zeylinde yalnız el ile vaki olan 
sarkıntılık fiili hakkında müeyyidei cezaiye muhar
rer olduğu cihetle fiili kabini mezkûrun sair suret
lerle ikaı halinde faillerinin cezasız kalmaları zaruri 
bulunmuş olduğundan işbu noksan ikmal edilerek 
ibarei kanuniye alelıtlak sarkıntılık efâlini ihtiva ey
ler, bir surette tashih ve tadil olunmuştur. 

Kanunu hâzırın 205 nci maddesindeki «ancak bu 
müddet zarfında sabiye meydana çıkarmazsa sabiyi 
getirmedikçe veya sabinin vefatı tahakkuk etmedik
çe hapisten ıtlak olunmaz.» diye muharrer olan fık
ra Fransa Kanunundan yanlış olarak ahz ve iktibas 
edildiği ve hükmü mezkûr fikri adaletle kabili telif 
olmadığı cihetle tay ve ilgası münasip görülmüştür. 

Devairi icraiyeyi en ziyade uğraştıran mesailden 
biri de mahkeme kararı ile ve icra marifetiyle ebe-
veyinden birine veya şahsı ahara tevdi olunan bir 
çocuğu kendisine tevdi olunan şahsın rızasını istihsal 
etmeksizin kaldırmak ve kaçırmak hali olup, böyle 
bir fiil vukuunda mahkûmunleh olan taraf dairei ic
raya müracaatla tekrar kararın infazını talep etmek
te ve bittabi hüküm infaz edilmek mecburiyetinde 
bulunduğundan bir kere ile bitmesi tabiî olan mua
melâtı icraiye defalarla tekerrür etmekte ve zaruri 
olarak bilûzum muamelâtın tekerrürüne sebebiyet 
vermekte olmasından sarfınazar bu sureti hareket it-
titoat mecburi olan hükmün icrasına karşı fiilen de 
muhalif olduğundan bir cürüm telakki edilmesi za
ruridir. Fakat fiili mezkûr ekseriya baba veya ana 
gibi çocukları hakkında rikkat ve şefkate sahip olan
lar tarafından irtikâb olunduğu cihetle 206 nci mad
de ahkâmının bunlar haklarında tatbiki şedit olaca
ğından bu hâl bir cürmü mahsus addolunarak: 205 

I nci maddenin birinci zeyli vücuda getirilmiştir. Fii-
I 1in mucibi mücazat olması için emir ve tevdiin bir 
I mahkeme hükmüne veya bir dairei icra kararına te-
I baan vaki olması şart ittihaz olunmuş ve aksi halde 
I fiilin mucibi mücazat olmıyacağına işaret için mad-
I deye (hükmen) kaydı vaz olunmuştur. Keyfiyeti tev-
I .1i ebeveyninden birine veya hariçten bir şahsı sâli-
I se yahut mektep veya darüleytam gibi bir mahalle 
I vaki olacağı cihetle bu halleri ifham için fıkraya (bi-
I rine veya bir mahalle) tabirleri vaz olunmuştur. 

I Mamafih bazı ahvalde fiili cürmide esbabı mu-
I haffefe de bulunabileceğinden tayini cezada hükkâ-
I ma mücazatı cismaniye veya maliyeden birisinin ter-
I tibi hususunda hakkı hıyar verilmesi muvafık müta-
I lâa bulunmuştur. 

I Heyeti içtimaiye için en mühim tedabirden biri 
I dahi bir yandan tevellüdatın artmasını temin keyfi-
I yeti olduğu gibi, diğer taraftan mevlûdu ve mevcu-
I du muhafaza etmek ve tenakusu nüfusa mani olmak 
I lüzumu derkâr olmasına göre mühim bir sermayei 
I millî olan çocukların emir ve muhafazasını teminen 
I 205 nci maddenin ikinci zeyli vücuda getirilmiş ve 
I mamafih malûllerin kendilerini muhafazadaki güç-
I lük dolayısıyle işbu ahkâmın malûllere teşmili mu-
I vafık görülmüştür. Maddenin birinci fıkrasında ken-
I dini muhafazaya muktedir olmıyan bir çocuğu veya 
I maluliyeti cismaniye ve akliyesi dolayısiyle sabi hük-
I münde bulunan malûlü terk etmek kastiyle imdat ve 
I muavenet mümkün olan bir mahalle bırakan kimse-
I 1er hakkında üç aydan itibaren ceza vaz edilmiştir. 
I Ancak keyfiyeti terk baba ve ana tarafından vaki ol-
I duğu veya bunların hastalığına sebep olduğu halde 
I cezanın haddi asgarisinin bir seneden itibar etmesi 
I şart ittihaz olunmuştur. Ve vefat takdirinde yedi se-
I neden eksik olmamak üzere kürek cezası verileceği 
I tasrih olunmuştur. 

I Keyfiyeti terkin kimse tarafından istimdat müm-
I kün olmıyan bir mahalde vukuu halinde cezanın bir 
I seneden iptidar etmesi kabul olunmuş ve keyfiyeti 

terk baba ve ana tarafından vaki olduğu veya bun-
I larm hastalıklarına sebebiyet verdiği halde esbabı mü-
I şeddide olarak cezanın haddi asgarisinin iki seneden 

dûn olmaması çocuk veya malûlün daimi bir hasta
lığını intaç ettiği takdirde kürek cezası tatbik oluna
cağı ve keyfiyeti terk telefi nefsi intaç ettiği halde 
faili cürmün kasten katil addiyle onbeş sene kürek 

I cezası ile cezalandırılması esas olarak kabul olunmuş
tur. 
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206 ncı maddenin tadilâtında en evvel nazarı dik
kate alman cihet kaçırılan şahıs onbeş yaşını ikmal 
etmiş ise maddei asliyede mevcut iki seneden dûn ol-
mıyan hapis cezası maddenin birinci fıkrasında mev
cut onbeş yaşından dûn çocuklar hakkında tatbik 
olunan aynı cezaya göre gayrı âdil bulunmuş ve bit
tabi onbeş yaşından dûn çocukların kaçırılmasında 
tatbik olunan cezadan daha hafif olarak onbeş ya
şından fazla kimseleri kaçıranlar hakkında bir sene
den başlamak üzere hapis cezası verileceği tasrih olun
muştur. Kaçırılan kız hakkında nikâh vukuu ile da
vadan feragat hakkında hukuku umumiye davasının 
tecil olunacağı ve müruru zaman haddine kadar ta
lak vukuu takdirinde takibatın avdet eyliyeceği an
cak talak vukuu cümlesinin mutlak bırakılmasını 
mutlakın meşru bir sebebe müstenit olduğu halde de 
ademi icrasını terviç eder bir şekilde görüldüğü ci
hetle tatbikatta bazı mahzurlar tevlit edebileceği te
emmül olunarak «bilâ sebebi makbul» kaydı vaz ve 
ilâve olunmuş ve işbu sonuncu fıkra ahkâmının 197 
ve 198 nci maddeler hakkında dahi tatbik olunacağı 
kayıt ve işaret edilmiştir. 

Fer'an zimetaller hakkında işbu ahkâmı istisnai-
yenin tatbik olunmıyacağı hakkındaki takibata ve in
fazı ceza dolayısıyle garip bir tezad teşkil etmekte 
olmasına mebni faili asıllar hakkında yapılan tehir 
ve tecilin fer'an zimethallere sirayeti itibariyle kabul 
edilmiştir. ? 

206 ncı maddenin zeyli : Harbi umumî hengâ-
mında asker zevce ve evlatları hakkında cebren fiili 
şeni icra edenler hakkında vaz olunan maddei ka-
nuniyenin seferberliğin lağvı dolayısıyle bekasında 
bir lüzumu maddî kalmamış ve esasen metni madde
de muharrer ceza idam cezası gibi ağır bir cezayı 
müstelzim olması dolayısiyle pek nadir tatbik edil
miş olduğundan zeylin tayyı ve ilgası muvafık görül
müştür. 

Bir de kanunu cezanın 214 ncü maddesinde adi-
yen italei lisan ve muamelei galiza ve işareti mahsu
sa ile icrayı tahkirat, müstelzim i mücazat addolun
duğu halde efali mezkûreden daha ağır olan azviy-
yat ve isnadat suveri erbaa haricinde vaki olduğu tak
dirde cezadan vareste bırakılmış olduğundan bu ci
hette İslah ve tadil olunarak azviyyat ve isnadatı va
kıa mevadı erbaa haricinde vaki olduğu takdirde da
hi müstelzimi mücazat addolunmuş ve zikrolunan ita

lei lisan keyfiyeti vasaiti neşriye ile vaki olduğu su
rette ceza sülüs derecesinde tezyid edilmiştir. 

Kanunumuzun emniyeti dahiliye faslında mezkûr 
olan (62 nci madde zeyli) ve şekavete mütedair bu
lunan ahkâmı kanuniye tefsiratı mütenakısaya bais 
olduğu cihetle tadil ve tashih ve sehlüttefhim bir ha
le vaz olunarak 219 ncu maddeye zeyledilmiş ve mad
denin ikinci fıkrasında muharrer «mükerrer» tabiri 
ile tekerrürü kanunî kastolunmuştur. 

Emniyeti suiistimal davasını ikame için bir şikâ
yeti mücerredenin kâfi olması tatbikatta tevlidi me-
hazir eylemekte olduğu hergün müşahede edilmekte 
bulunduğundan buna meydan verilmemek ve bu bap
ta hukuku umumiye davasının ceryanını daha mü
him teminata rapteylemek için «takibat şikâyete mü
tevakkıftır» cümlesi yerine «takibat iddiayı şahıs is
tidası itasına mütevakkıftır» cümlesi ikame edilmiş
tir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümsni 
Adet: 74 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Kanunu Cezanın bazı mevadını muaddil olup, 

Başvekâletin 2 . 12 . 1340 taroihli tezekresi ile bil-
vurud encümenimize tevdi edilen lâyihai kanuniye 
etkik olundu. 

Bir heyeti mütehssısa tarafından tadil ve tanzim 
edilmekte olan Kanunu Cezamızın bir kül olarak ih
zar ve ikmalinin zamana mütevakkıf ve şekli devle
tin tebeddülünün ise bir kısım ahkâmı cezaiyenin ta
dili zaruretini müstelzim olması ve ahlâka mugayir 
ve intizam ve inzibatı muhil ahval hakkındaki ahkâ
mı haziranın ademi kifayesinden naşi kanuna bazı 
mevadın acilen ilâvesi lüzumunun da mahsus bulun
ması gibi esbap ve mülâhazata istinat eden işbu ta
dilâtı hususiyeye encümenimiz dahi taraftar olmuş 
ve mamafih kanunun heyeti umumiyesine ait tetki-
kat ve tadilâtın sürati intacı esbabının istikmali te
mennisinde bulunmayı da lâzımeden addeylemiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi esbabı mucibesine na
zaran esas itibariyle muvafık görülmüş ve şu kadar
la cezanın tahfifini mucip olan yegâne sebep faili 
cürmün derecei sinni olup, o sinde bulunanların kü
rek, kalebentlik, nefi cezaları ile mahkûmiyetleri ise 
fayda yerine zarar verebileceğinden birinci, ikinci, 
üçüncü fıkralardaki cezalar hapse tahvil olunmakla 

I : 104 
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beraber gerek bu fıkralarda ve gerek son fırkada mu
ayyen mücazatın mekadiri de tahfif ve tenzil edilmiş
tir. işbu maddede beyan olunan kimselerin icrai mü-
cazatlarının ıslahı nefs için olduğu maddede tasrih 
ve mahkûmiyetlerinin tekerrüre esas olmaması da 
tensip olunmuştur. Memleketimizde şimdiye kadar 
maksadı kanuna muvafık bir surette tatbik edilemedi
ği bittecrübe anlaşılmış olan zabıta nezareti altına 
alınmak cezasının bilhassa bu sinde bulunanlar için 
bir faidei ameliye ve ahlâkiyeyi intaç edebilir bir şe
kilde tatbik olunacağı çayı mülâhaza olmakla üçün
cü fıkradaki «ve her iki surette dahi beş seneden on 
seneye kadar zabıta nezareti altına alınabilir» ibaresi 
de çıkarılmıştır. Esbabı muafiyeti şahsiyeden olan 
marazı aklî, tamamen salibi akl olan maluliyeti di-
mağiye olup, bunun nev'i mahiyeti ise erbabı ihti
sasın muayene raporları iie taayyün edeceğine ve 
maddei kanuni yed e tafsilâtı marazıyeye girişmek 
tatbikatta yanlış ve maksadı kanuna mübayin nea-
yiç evli edebileceğine ve kısmen maluliyeti akliye
ye müptelâ olanlar hakkinda fcuvayı iradiye ve tem-
yiziyelerine az çok müessir bulunan bu hastalıklar 
dolayısıyîe esbabı muhaffefei takdiriyeden bahseden 
47 nci maddsi kanuniye de kabili tatbik olduğuna 
mebni ikinci madde muvafık görülemiyerek Kanunu 
Cezanın 41 nci maddei asliyesinin olduğu gibi bıra
kılması tercih kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun tağyir ve tebdil ve 
ilgasında şekli hazırı Hükümetin tağyir ve tebdil ve 
ilgası da dahil ve tabiri aharla şekli hâzırı Hükümeti 
tağyir ve tebdil ve ilga ile Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunu tağyir ve tebdil veya ilga mahiyeten bir şey ol
duğundan üçüncü maddedeki (yahut şekli hâzırını) 
ibaresi tayyedildiği gibi bir güna tereddüt ve iltibasa 
mahal kalmamak ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tağyir ve tebdil ve ilgası keyfiyetinin tamamen veya 
kısmen- olmasında mahiyeti cürmiye noktasından 
bir fark olmadığını sarih bir surette ifade etmiş ol
mak için «tamamen veya kısmen» kelimeleri ilâve 
olunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu şe
kilde feshine cüret de ıskat kelimesine dahil bulundu
ğu cihetle bunun ayrıca tasrihi zait olacağı cümlei 
müzakerattan bulunmuş ve maddenin aksamı sairasi 
de olduğu gibi kabul edilmiştir. Dördüncü maddede
ki tahrip, alelade bir haneyi tahrip olmayıp, emni
yeti dahiliyeyi ihlâl mahiyet ve sadedindeki tahrip
ten ibaret olmasına ve katlin nüfusa taallûk ve iza
fesi derkâr bulunmasına mebni ibareden memleket 
ve nüfus kelimeleri çıkarılmış ve beşinci madde yal
nız bir ibare tadiliyle kabul edilmiştir. 

Eslihai nariye, cariha, mühlike ve alâtı muhribe-
den her birinin icat ve imali, nakil ve ihzarı, msma-
liki ecnebiyeden Türkiye'ye ithali, ihfası, taşınması, 
ayrı ayrı cürüm olduğunu ifade ve ifam maksadıyîe 
altıncı maddenin birinci fırkasında bazı ibare tadilâtı 
yapıldığı gibi, ibare ve tertibinde temini insicam 
için maddenin son fıkrası «böyle alâtı muhribenin 
icat ve imal ve ihzar ve nakil ve ithal ve ihfa ve ta-
şmmasma muttali olan her fert» yerine «birinci fık
rada tadat olunan ceraimden birine muttali olan her 
fert» ibaresi ikame edilmek suretiyle fıkrai saniye 
ve aynen kabul edilen ikinci fırkada üçüncü fıkra 
olarak tahrir kılınmıştır. Yedinci madde mucibi ta
dil bir cihet görülememiş ve sekizinci, dokuzuncu, 
onuncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Onbirinci maddedeki hizmetten maksat «hizmeti 
âmiriyet» almakla hizmet ve kumanda kelimeleri ye
rine «söz ve kumanda» cklimeleri ikame olunmuştur. 

Fıkrai saniye söz ve kumanda sahibi olmayanlara, 
efrada mahsus olmasından naşi son fıkrada «bu ma
kule eşkiya cemiyetlerine dahil bulunanlardan o ce
miyette söz ve kumanda sahibi olmıyanlar» ibaresi ile 
ifade edilmek istenilen maksadın yalnız «bunlardan» 
kelimesi ile nasıl olacağına binaen ibarei mezkûre tay-
yolünarak buna mkuabil «bunlardan» demekle iktifa 
kılınmış ve onikinci maddeden ondokuzuncu maddeye 
kadar olan kısım olduğu gibi kabul ve ancak onbe-
şinci maddenin muhtevi bulunduğu cezanın üç aydan 
iki seneye kadar olmak üzere tayin ve tahdidi tensip 
edilmiştir. 

Yirminci maddenin fıkrai saniyesi hükmünde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Heyeti Hükümet 
ve azasının da dahil olduğu cihetle ibaredeki mecalis 
kelimeleri takdimen ve memuriyetleri kelimesi de 
vazifeleri suretine tahvilen yazılmış ve son fıkrada
ki italei lisan ve ihafe'i terkip ve kelimeleri arasına 
yahut tabiri ilâve ve mürafaai mahakime mahsus ol
makla «esnayı murafaa» terkibinin mecalise de şa
mil olduğunu göstermek için buna bedel «esnayı mü
zakere ve murafaa» denilmiş ve bu fıkrada muhar
rer cezanın haddi asgari üç aya çıkarılmıştır. 

Yirmi birinci maddenin hakaret ve italei lisan 
ve ihafeye ibaresi bunların ayrı ayrı veya birlikte 
vukuu cerhin tekevvünü noktasından farksız olması
na mebni «hakaret veya italei lisan veyahut ihafeye» 
şekline tebdil ve 22 nci maddenin üçüncü fıkrasında 
muharrer ceza da bir aydan bir seneye kadar olmak 
üzere tespit edilmiştir. 



23 ncü madde aynen bükabul, 24 ncü rnadde de 
muharrer eşya ve asarın hiç bir kastı ticarete, teşhir 
ve tevzi maksatlarına müstenit olmaksızın alelade 
bir kimsenin nezdinde ve meselâ kütüphanesinde bu
lunması bu madde hükmüne dahil olmadığı ve tica
ret, tevzi teşhir maksatlarıyle bunları nezdinde bu
lunduranlara da maddenin haizi şümul bulunduğu 
derkâr olmakla bir günâ tereddüde mahal kalmamak 
için maddeden «yahut bunları nezdinde bulunduran
lar» ibaresi tay ve birinci fıkradaki cezanın mebdei 
bir aya iblâğ ve yirmi beşinci madde ise biiâ tadil 
kabul edilmiştir. Yirmi altıncı maddede bazı ibare 
ve kelimelerde değiştirilmiş ve 27 nci madde hük
münün meselâ idarei hususiye ve belediyeler gibi ida
relere de şâmil olduğunu ifade ve temin maksadıyla 
maddedeki (evamiri devlet) terkibi evamiri resmiye 
şeklinde tahrir ve ibarede buna göre tashihat icra 
edilmiş ve 28, 29, 30 ncu maddelerin aynen kabulü 
tasvip kılınmıştır. 

Silâh çekmek ve atmak ayrı ayrı şeyler olup, bun
lar arasındaki fark derkâr bulunmasına binaen 31 
nci maddenin birinci fıkrası bu iki fiil ve hareketi 
ve işbu fiil ve hareketler için de ayrı ayrı mücazatı 
ihtiva ve ifade eder bir şekilde olmak üzere buna 
bu suretle silâh atan kimse bir aydan bir seneye» 
ibaresi derç ve madde esasen cerh ve darptan başka 
fiili müessiri dahi şamil olduğundan abâ ve ümme-
hattan bahis fıkrai saniyede «fiili müessir» tabiri tek-
raren tasrih olunmakla beraber 32 nci maddenin son 
fıkrasında» bu suretle birden ziyade eşhas itlaf eden 
-veya telefi nefse sebep olan kimse» ibaresinin mef
humu «ol kimse» tabiriyle kabili ifade görülmüştür. 

33 ncü maddenin bir uzvun kat veya tatiline ve
ya diğer maluliyeti daimeye dair olan ibaresi fıkrai 
saniye ve müstakile olarak tahrir ve fiilin mahiyet 
ve derecei tesiri itibariyle cezasının da fıkrai müte-
kaddimedekinden fazla olması tensip edilmiş oldu
ğu gibi birinci fıkradaki cismani ve nakdi cezanın 
mobdc ve miktarlarında da hakkı takdirin istimaline 
müsait tadilât yapılmıştır. 

Maddedeki tadilât hasabiyle fıkrai ahirenin yeni
den tanzimi münasip görülmüş ve mevcut on esbabı 
müşeddide ile münasip cezalar sarahaten tespit olun
muştur. 

34 ve 35 nci maddelerde mucibi tadil bir cihet ol
madığı bittetkik karargir olduktan sonra 36 ncı mad
denin müzakere ve tetkikine girişilerek gerek fiilin 
şenaati ve gerek mütecavizi atehlerin kuvayı temyizi-
ye ve iradiyeden mahrumiyetleri hasabiyle birinci 
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i fıkrada muharrer cezanın beş seneden ekal olmama

sı tensip edildiği gibi 37 nci maddenin son fıkrasın
daki cezanın iki seneden eksik olmaması ve 38 nci 
maddede muharrer «müttehiden - müstelzim - keli
melerinin «müşterek - muayyen» kelimelerine, kalbi 
sülüs cezanın nısıf derecesine çıkarılması kabul olun
muştur. Son maddenin son fıkrasında ibareten ve 
cüz'i tadilât yapılmıştır. 

Va'di izdivacın isbatma müteallik tahdidi kuyu-
dun bu meselede sübut imkânını salib olduğu teca-
rübü tatbikiyeden müstefarl olmasına ve on beş ya
şını ikmal eden bir kızın tezevvüz vadi iğfalkârisine 
müstenit olmaksızın izalei bikrinin dahi ceza tehdidi 
altında bulundurulması derecei vücupta bulunmasına 

I mebni 39 ncu maddenin bu noktai nazara göre tan
zimi muvafık görülmekle beraber bu kabil hadisatı 

I müteakip vukubulan nikâhlar bazen ve belki de ek-
seriyetle cezadan kurtulmak maksadıyle vaki olan 
nikâhla temin ve istihsali muafiyet edildikten sonra 
ikaı talât olunduğu ve bu yüzden kızın mevkii içti
maisinin bilkülliye haleldar olduğu anlaşıldığından 
«akdi nikâh vukuu müstelzimi muafiyettir» denildik
ten sonra şu kadar ki, «beş sene zarfında talâk vaki 
olursa hukuku umumiye davası avdet eder» cümlesi
nin ve hükmünün vaz'ı karargir olmuştur. 

İdlâl ve iğfal ile fuhşa tahrikten bahis olan 40 
ncı maddede on beş yaşını itmam etmeyen çocukla
ra müteallik hükmün birinci fıkra olarak tespiti ve 
bundaki cezaların teşdidi ve on beş ile yirmi beş yaş 
arasındakilere ait ahkâmın da müstakil bir fıkra ha
linde yazılması tasvip olunarak birinci, ikinci, üçün
cü fıkralar bu dairede tadilen tanzim ve dördüncü 
fıkraya «kardeş» ilâvesi ile ceza altı aydan iki sene
ye kadar olmak üzere temdit ve kardeş kelimesi son 
fıkrada da tekrir kılınmıştır. 

41 nci maddede (mefkut) yerine (gaip) ve «tara
fından» yerine de «ve taraflarından» denilmekle ve 
42 nci madde aynen ve 43 ncü madde «tebdili heyet
le» ye mukabil «tebdili kıyafetle» denilerek ve 44 
ncü rnadde teklif veçhile ve 45 nci madde değiştir
mek ve koymak gibi fezahatlere kelime ve ibareleri 
«değiştirenler ve koyanlar» a tahvil edilerek kabul 
olunmuştur. 

Hükmen birine veya. bir mahalle tevdi olunan 
çocuklar hakkındaki 46 ncı rnadde ibaresinin olduğu 
gibi bırakılması tereddüdü ve yanlış tatbikatı istil
zam edebileceği ve bu madde ile vaz olunmak iste-

I niten hüküm hükmen birine veya bir yere teslim 



olunan çocukları hükmü kanuna mümanaata her kim 
tarafından olursa olcun bunları kaçırmak ve kaçırt
mak, yanına almak gibi efâl ve ahvali men ve zecr 
maksadına matuf olduğu cihetle ibarei kanuniyei kıs
men değiştirilerek şekli aharda yazılmış ve 41 nci 
maddenin ikinci dördüncü fıkralarındaki cezalar altı 
aydan iki seneye kadar olmak üzere ve son fıkranın 
muhtevi bulunduğu ceza ise beş seneden ekâl olma
mak üzere kararlaştırılmıştır. 

48 nci maddenin yedinci fıkrası mucibi tecil olan 
sebebin yalnız hukuku umumiye davasına müessir ve 
münhasır ve evvelce hüküm sudur etmiş olduğu tak
dirde tenfizi cezaya gayri şamil olacağını ifade eder 
bir-şekilde yazılmış olup, halbuki hukuku umumiye 
davasının tecilini iicabetîiren sebep tenfizi ceza nok
tasından tamamen varid olmasına ve esasen lâyihada 
«talâk vukuu halinde tatbikat tekrar edilir.» denildik
ten sonra evvelce hüküm sudur etmiş ise hükmü vaki 
infaz olunur. Denilmesine göre sebebi tecilin infazı 
hükme müessiriyeti lâyihada da kastedilmiş olduğu 
anlaşıldığından fıkradaki «hukuku umumiye davası 
tecil olunur» ibaresi «hukuku umumiye davası tecil 
ve hüküm sadır olmuşsa cezanın infazı tehir olunur.» 
şski'i sarihinde yazılmıştır. Davanın ve infazı cezanın 
tecilini mucip olan sebebin zevalinde hakkı talep ve 
tenfizin avdet etmesi hakkındaki kayıt ve kaidenin 
fer'an zimetâl olanlara da teşmili bunların ikaı cürm 
ve bilhassa ikaı talâkmdaki vaziyetlerine göre mu
vafık görülemediğinden son fıkra «ancak davanın 
veya cezanın tecil ve tehirini müstelzim olan ahval 
fer'an zimethal olanlar hakkındaki hukuku umumiye 
davası ile cezanın sükutunu müstelzkndir. Şeklinde 
yazılmış ve 49 ncu maddede şayanı kabul görülmüş-
• tür. Zem ve kadh ve italei lisana mütedair olan 5Q nci 
maddenin tetkikine iedeüpt:dar zem ve kadh dava
larında mabihüzzem olan fiilin isbatı iddiasını is-
tima ve tetkik vs bazen mütecavizi aleyhin sıfatı ve
yahut fiilîn nevi ve mahiyeti gibi esbaptan dolayı 
zem davasını rüiyet eden mahkemenin dairei salâ
hiyeti haricinde görülmekte ve bu sebepten zem da
vasının rüiyeti, zeminin mevzuunu teşkil edin de mü
tecaviz tarafından isbatı iddia kılınan fiilin sübııt veya 
ademi sübutuna salâhiyattar daire ve mahkemece ka
rar verilinceye kadar tehir edilmekte ve esasen def 
mahiyetinde olan isbat davası zem davasına teferru 
eylemekte bulunduğundan işbu isbat davasının - ta
rafeynin sıfatı ve fiilin nevi ve mahiyeti ne olırsa 
olsun - zem ve kadh davasını rü'iyct eden mahkeme
ce tetkik ve halli mahaza zemmin mevzuu olan cü

rümden dolayı herhangi bir sebeple mütecavizi aleyh 
hakkında takibatı kanuniye icrası imkânı münselip 
olmuş olduğu takdirde istima ve tetkik ciheJine git-
m:k, takip ve failinin cezalandırılmasından kanunun 
feragat eylediği bir kimseyi, takibatı kanuniyeye ma
ruz bırakmak ve hem de subutu üzerine bir hüküm 
terettüp etmeyecek olan bir cürmün sabit olup, ol
madığını araştırmak gibi abesle uğraşarak mütecaviz 
için bilâ sebebi muhik müsait bir vaziyet ihdas ey
lemek demek olduğundan müruru zaman ve af gibi 
esbabı kanuniyeye mebni mütecavizi aleyh hakkında 
takibat icrası mümkün olmayan ahvalde isbat dava
sının mesmu olamayacağı esasının kabulü (zem dava
larının tehiri intacını istilzam eden ve bazen de mü-
tecavizlerce kasten tehirle ve iltizamı olarak ihdas 
edilmek istenilen sebebin bertaraf edilmesini ve şe
ref ve namusa taallûk eden tecavüz davalarının sü
ratle neticelenmesini temin mülâhazası ile) bittensip 
maddede izahatı mesrude veçhile tadilât yapılmış ve 
«italei lisan keyfiyeti vasaiti neşriye ile vuku bulduğu 
takdirde ceza bir sülüs mkitarı tezyid olunur» fıkrası 
tayyedilerek bu tezyidi cezanın yalnız vasaiti neşriye 
ile vuku bulan itaJei lisana hasriyle zem ve ka d hic
rin bundan istisnası muvafık görülemediğinden haddi 
zatında tayini cezada esbabı müşeddidei takdiriyeden 
olması lâzım gelen şu hâl ve sebep, esbabı müşeddidei 
kanuniye olmak üzere bittensip maddeye zem ve 
kadh italei lisan vasaiti neşriye ile vuku bulduğu tak
dirde muayyen olan cezanın iki kat olarak hükme-
dilmesi yolunda bir kayıt ilâve kılınmıştır. 

İşbu lâyihannı onikinci maddesi ile ilga olunan 
kanunu cezanın 62 nci maddesi zeyline bedel olmak 
üzere tanzim edilmiş olan 51 nci maddeden maksut, 
ancak lâalettayin rastgeldikleri kimseleri soymak ve 
kat'ı tarik etmek için müseîlahan dağlara, kırlara çı
kan eşhas olup, bunlar bu kasıt ve tasmimle ve ma
ruzu şekil ve surette dağlara ve kırlara çıkmalarını 
müteakip yani müstemir denecek bir zaman geçmek -
s:z:n fazihai mezkûriyet 'irtikâb eyledikleri ve soy
dukları kimseler yolcu olmadığı takdirde dahi ceza
larının bu maddeye tevfikan tayini iktiza edeceğini 
ifhamen birinci fıkra «müsternirren» kelimesi çıka
rılmak «yolcuları» kelimesi de «kimseleri» ne kal-
bedilmek suretiyle ve daha bazı ibare ta:!'lâtiyle tan
zim kılındığı gibi cürmün derkâr olan mahiyeti feza-
hatkârisinden naşi cezanın haddi asgari dahi beş se
ne olarak tahdit ve müebbet kürek cezası ise bu ci
nayette sabıkalı ve şekaveti müstemirre esbabından 
olanlara tahsis kılınmış ve «sabıkalı» tabiri ise an-
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cak bu cinayette mcsbukun fiil maksadım istihdafen 
kullanılmıştır. 

52 nci maddede mucibi tebdil ve tadil bir cihet 
görülememiş olduğundan mukaddemede dahi arz 
edildiği üzere zaruret ve müstaceliyet mahsulü olan 
işbu lâyiha, müstaeelen müzakere buyurulması fica-
siyle heyeti umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtfp 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Bayeızıt 
Şefik 

Mazbata Muha 
Çorum 
Münür 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aza 

Konya 
Refik 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Kanunu Cezanın bazı mevadım Muaddel Kanun 
Hükümetin teklifi 

Madde 1,1 — Kanunu cezanın 40 ncı (1) mad
desinin son fıkrası berveçiati tadil edilmiştir : 

Hini ikaı cürümde onbeş yaşını itmam etmiş 
olupda onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam 
veya müebbet kürek cezalarını müstelizm oîan ah
vâlde on serieden on beş seneye kadar küreğe konu
lur. 

Müebbet kalebentlik veya müebbet nefi cezala
rını mucip olan ceraimden on seneden ekâl olmamak 
üzere kalebentlik ve nefi cezaları verilir. 

Muvakkat kürek veya muvakkat kalebentlik veya 
nefi muvakkat cezalarını müstelzim ahvalde mücaza-
tı asliye müddetinin sülüsünden nısfına kadar tenzil 
olunur ve her iki surette dahi beş seneden on seneye 
kadar zabıta nazareti altına alınabilir. 

Ve eğer cürüm zikrolunan cezaların madununda 
ise cezayı aslinin rub'u badcttenzil hapis cezası tayin 
olunur. 

2. — Kanunu mezkûrun 41 nci (2) maddesi ilga 
edilerek yerine berveçhiati madde ikame olunmuş
tur. 

Bir cinnetin tezahürü marazisi veya irade ve tem
yizi salib maluliyeti akliye neticesi veyahut şuurun 

(1) ve (2) Haşiyeler sıra numaralarına göre kanun 
tekliflerinin sonuna eklenmiştir. 

inhhafı marazisi eseri olarak ika edilen cürmüri 
failleri mücazatı kanüniyeden muaftır. Maluliyeti ak
liye irade ve temyizi külliyen salib olmayıp ehem
miyetli bir derecede tenkis etmiş ise ika o'unan fiil 
idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim ol
duğu halde on seneden eksik olmamak üzere kürek 
ve müebbet kalebentlik cezasını müstelz'm 'ise kezalik 
on seneden olmamak üzere kalebentlik ve nefi ebed 
cezasını müstelzim ise on seneden aşağı olmamak 
üzere nefi cezası hükmolunur. Ahvali sairede o cü
rüm için kanunan muayyen olan cezanın nısfından iki 
sülüsüne kadar tenzil olunur. 

3. — Kanunu mezkûrun 55 nci maddesi (3) ber
veçhiati tadil edilmiştir : 

Türkiye Cumhuriyetinin Teşiklâtı Esasiye Kanu
nunu yahut şekli hâzırını tağyir ve tebdil veya ilgaya 
ve kanunu mezkûra tevfikan teşekkül eden Büyük 
Millet Meclisini iskat veya ifayı vazifeden men'e 
cebren teşebbüs edenler idam olunur. «Ef âli mezkû-
renin ikaına fiilen tahrik edenler maddei fesad tama-
miyle fiile çıkarsa idam olunur ve maddei fesadın icra
sına başlanmış olursa yedi seneden ekâl olmamak 
üzere küreğe konulur.» 

Büyük Millet Meclisi îcra Vekiller Heyetini iskat 
veya ifayı vazifeden cebren men veyahut işbu cürmün 
karna fiilen tahrik edenler müebbeden veya on se

neden aşağı olmamak üzere muvakkaten küreğe ko
nulur. 

Fler kim hükümet aleyhine halkı müseîlehan isya
na ve Türkiye ahalisini yekdiğeri aleyhinde silâhlan
dırarak mukateleye fiilen tahrik edip de maddei fe
sad tamamiyle fiile çıkarsa ol kimse idam olunur. 
Maddei fesadın icrasına başlanmış olursa yedi se
neden ekâl olmamak üzere küreğe konulur. 

55 nci madde zeylinin sancak ve arma tahrip ve 
tczliline dair olan son fıkrası mülgadır. 

4. — Kanunu mezkûrun 56 ncı (4) maddesi ber
veçhiati tadil edilmiştir: 

Her kim gasb ve garet ve tahribi memleket ile 
katli nüfus ef'âlini ika eyler ise idam olunur. 

5. — Kanunu mezkûrun 57 nci (5) maddesi ber
veçiati tadil edilmiştir. 

Malada muharrer 55 nci ve 56 ncı maddelerde 
beyan olunan fesadlardan birini birtakım eşhas müç-
temian icra eder yahut icrasına tasaddi eylerlerse ol 

(3), (4) ve (5) Haşiyeler sıra numaralarına göre 
kanun tekliflerinin sonuna eklenmiştir. 
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cemiyete dahil bulunanlardan asıl reisi ve muharriki 
mefsedet olanlar her nerede tutulursa idam olunup 
sairlerinden dahi mevkii cinayette tutulanlar maddei 
fesadda tebeyyün edecek methallerinin derecatına 
göre müebbeden yahut muvakkaten küreğe vaz olu
nur. 

Mevkii cinayette tutulmıyanlar ancak teşhis edil
dikleri ceraimden dolayı mücazat olunurlar. 

6. Kanunu mezkûrun 58 nci (6) maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü zeyilleri berveçhiati tadil 
olunmuştur: 

Dir heyeti fesadi yenin maksadını icra zımnında 
her ne şekil ve surette olursa olsun esilihai nariye, ca-
riha, mühlike ve alâtı muhrabeyi icat ve imal ve 
ihzar ve nakil ve memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye 
ithal ve ihfa eden ve taşıyan eşhas, maddei fesad 
fiile çıkarsa, müebbet kürek cezası ile cezalandırılır. 
Maddei fesad fiile çıkmazsa muvakkaten küreğe 
konulur. 

Erbabı fesâddan olan eşhası, hâl ve vazıyetlerini 
bilerek mevakii muayyenesinin gayri mahalden ih
raç ve dahili memlekette bir mahalden diğer bir ma
halle nakledenler muvakkaten küreğe konulur. Böy
le alâtı muhribenin icat ve imal ve ihzar ve nakil ve 
ithâl ve ihfa ve taşımasına muttali olan her fert bu
nu derhâl canibi Hükümete ihbar etmeye mecbur
dur. Bu mecburiyeti suiniyete mukarin olarak bilâ 
özrü sahih ifa etmedikleri sabit olanlar maddei fe
sad fiile çıkarsa bir seneden ve fiile çıkmazsa altı 
aydan ekâl olmamak üzere hapsolunur. 

7. Kanunu mezkûrun 59 ncu maddesi (7) ber-
ıveçhiati tadil edilmiştir: 

Her kim tarafı devletten memuriyeti veyahut 
devletçe makbul olacak bir sebep olmadıkça bir 
fırka! askeriye veya birtakım asker veya donanma
sının veya harp sefinesinin yahut bir kal'a veya bir 
mevkii müstahkemin veyahut bir liman veya bir şeh
rin kumandasını alırsa ve herkim memur olduğu as
ker kumandasını terk etmesi için tarafı devletten 
vaki olan emre imtisal etmezse ve henbir kuman
dan maiyetinde olan askere izin verilerek dağıtılma
sı hakkında vaki olan evamiri devlete kezalik sebebi 
makbul olmadıkça imtisal etmiyerek başında tutar
sa idam olunur. 

(6) ve (7) Haşiyeler sıra numaralarına göre ka
nun teklifinin sonuna eklenmiştir. 

8. Kanunu mezkûrun 60 ncı maddesi (8) ber
veçhiati tadil edilmiştir: 

Devletin kuvvei müselleha ve zabıtasını ikaı is
yan ve ihtilâle tahrik edenler müebbeden küreğe ko
nulur ve bunları istihdama memur olanlardan her 
kim olursa olsun hükümet emri ile icra olunan ahzı 
asker muamelâtı aleyhine hareket eylemelerini talep 
veyahut emrederse nefyi ebed ve eğer bu emir ve ta
lebin asarı fi'iîiyesi görülür yani memur olan kuvvei 
rnüsellaha ve zabıtanın böyle bir emre mutavaatı ile 
devletin ol hususta olan matlabının icrasına fiilen 
mümanaat olunur ise âmir olan kimse idam veya 
müebbsd kürek cezası ile mücazat olunur ve böy
le emre mutavaat edenlerin zabit ve âmirleri dahi 
muvakkaten küreğe konulur. 

9. Kanunu mezkûrun 60 ncı maddesinin zeyli 
berveçhiati tadil edilmiştir: 

60 ncı maddede zikir ve tadat olunan ahval ha
ricinde kuvvei rnüsellaha ve zabıtayı re'sen veya nak
len makalât neşri yahut bir içtimai umumide veya 
mecmaı nâs olan mahallerde nutuk iradı veyahut 
müçtemi veya müteferrik ihtilâflar ile telkinat icrası 
suretlerinden biriyle itaat ve inzibattan huruca teş
vik ve tahrik edenler muvakkaten kalebent olunur. 

10. Kanunu mezkûrun 61 nci maddesi (9) ber
veçhiati tadil edilmiştir: 

Her kim Devlete ait mühimmat ve levazımı har
biye ile tersane ve gemi ve ambar vesair mefoanii hi-
yaneten ihrak veya tahrip ederse idam olunur. 

11. Kanunu mezkûrun 62 nci (10) ve 64 ncü 
(11) maddeleri berveçhi ati tadil edilerek 62 nci mad
desi olmak üzere atideki surette kabul edilmiştir. 

Böyle şakavet cemiyetlerinde teir kumanda ve hiz
met sahibi olmayan kimselerden memurini mülkiye 
ve askeriye tarafından dağılmaları için ilik defa vu
ku bulan tembih ve teklife imtisal ile savuşup gi
derek veyahut sonra dahi mevkii cinayetin gayrı 

(8), (9). (10) ve (11) Haşiyeler sıra numaralarına 
göre kanun tekliflerinin sonuna eklenmiştir. 

Devletin emlâk ve envai ve nukudunu veya hu
kuku tasarrufiyesini, umuma ait emlâki zafot ve yağ
ma ve garet etmek veyahut bu misillü cinayet eshabı-

I nın aleyhinde hareket eden kuvvei müsellaha ve za
bıtaya karşı durmak zımnında teşekkül etmiş olan 

I müselîah eşkiya cemiyetinin reisi ile bu gibi cemi-
• yetlerde hizmet sahibi olanlar müebbeden küreğe 

konulur. 



mahallerde silâhsız olarak bilâmukavemet tutulan 
eşhas haklarında bu cürümden dolayı ceza hükmo-
lunmayıp ancak beşahıs işlemiş oldukları ceraimden 
dolayı mücazat olunur. 

Bu makule eşkıya cemiyetbrine dahil bulunanlar
dan ol cemiyetlerde söz ve kumanda sahibi ohnıyan-
lar mev'kii cinayette tutuldukları halde muvakkaten 
küreğe konulur. 

i 2. Kanunu mezkûrun 62 nci maddesi zeyli 
mülgadır. 

13. Kanunu mezkûrun mülga 63 ncü maddesi 
yerine berveçhiati madde ikame edilmiştir: 

Ussat ve eş'kiya takımından olup da icrayı isyan 
ve şekavete tasaddiden veya taharriyata şurudan mu
kaddem şeriki töhmet olanları memurini devlete ha
ber verenler veya taharriyata suru olunduktan sonra 
şeriki töhmet olanları tevkif ettirmek esbabını istih
sal "edenler cezadan muaftır. 

14. Kanunu mezkûrun 64 ncü maddesi olma/k 
üzere berveçhiati madde ikame edilmiştir: 

Her kim meydan ve esvakda ve mecmai nâs olan 
mahallerde gerek nutuk irad ederek ve gerek yafta 
yapıştırarak veyahut matbu varaka neşreyliyerek 
ahali ve sekeneyi işbu fiilden beyan olunan cinayet
leri işlemeye doğrudan doğruya teşvik ederse ol ci
nayetlerin fiilen mürtekibi gibi mücazat olunur. Fa
kat zikrolunan teşvikatın bir gûna eseri fiilisi zuhur 
etmez ise nefyi ebed cezası ile mücazat olunur. 

15. — Kanun mezkûrun 64 ncü maddei kaimesine 
berveçihati zeyli evvel ilâve edilmiştir : 

Bu makule teşvikat ve ifsadata dair matbu ve gay
rı matbu evrak ve risaili muzırrayı kasdı fesad ile neş
retmek üzere iken, derdest olunan şahıs altı aydan üç 
seneye kadar hapsolunur. 

16. — Kanunu mezkûrun 64 ncü maddei kaimesi
ne berveçhiati zeyli sani ilâve edilmiştir: 

64 ncü maddede beyan olunan ahval haricinde ola
rak kavanin ve nizamat devlete ademi itaata halkı 
teşvik ile inzibat ve emniyeti memlekete tehlike iras 
edecek surette makalât neşredenler veya sunufu muh
telif ei ahaliyi yekdiğeri aleyhine tecavüze teşvik yo
lunda neşriyatta bulunanlar, yahut bir içtimai umumi
de veya mecmai nâs olan mahallerde bu suretle iradı 
nutk eyliyenler iki aydan iki seneye kadar hapsolunur. 
Ve bunlardan beş liradan eli liraya kadar cezayı nak
di alınır. 

17. — Kanunu mezkûrun 65 nci maddesi (12) ye
rine berveçihati madde ikâme olunmuştur : 

(12) Haşiye kanun teklifinden sonraya eklenmiştir. 

F Bir- kimse umumun görebileceği bir mahalde tah
kir ln,3tıyle Türk sancağını veyahut devletin armasını 
vesa'r alâmeti hâkimiyetini kaldırır veya şak veya 
tahrip veya süveri saire ile tezlil ederse altı aydan iki 
seneye kadar hapisolunur. 

18. — Kanunu mezkûrun 66 nci maddesi yerine 
berveçihati madde ikâme edilmiştir : 

Herkim resmen keşide kılınmış olan devleti mü-
tehabbe sancağını veya alâmeti sairesini hakaret kas-

I ti ile kaldırır veya şak veya tahrip veyahut süveri sai-
I re ile tezlil ederse üç aydan bir seneye kadar hapsolu

nur. Takibat icrası alâkadar hükümetin şikâyetine mü-
tevekkaftır. 

19. — Kanunu mezkûrun 66 nci maddesinin (13) 
zeyli evvel ve sanisi mülgadır. 

Kanunu mezkûrun yedinci faslının unvanı berveç
hiati tadil edilmiştir : 

(Tefevvühatı lisaniye ile memurini devlete müma-
v naat ve ademi itaat ve hakaret edenlerin cezası.) 

20. — Kanunu mezkûrun 112 nci maddesi (14) 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

Reisicumhur hakkında zem ve kadhda bulunan bir 
kimse bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. Zam 

t ve kadh haricinde olarak her ne suretle olursa olsun 
hakaret veya alenen italei lisanda bulunan kimse üç 
aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Mahakim ve mecalis rüesa ve azasına vesair rüe-
sayı memurini devlete memuriyetlerini icrada iken ve
ya icra ettikleri hükmü memuriyetten dolayı hakla
rında zem veya kadh cürmünü irtikâp edenler üç ay
dan iki seneye kadar hapsolunur. Bu keyfiyet maha
kim ve mecalisin murafaası vaktinde bulunursa buna 
mütecasir olan kimse bir seneden üç seneye kadar 
hapsolunur. Zemmü kadh ve haricinde olarak muame-
lei hakaret ve italei lisan ve ihafeye cüret eyleyenler 
on beş günden bir seneye kadar ve bu keyfiyet esnayı 
murafaada vuku bulursa altı aydan iki seneye kadar 
hapsolunur. 

I 21. — Kanunu mezkûrun 113 ncü maddesi (15) 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

Asakirin ve hükümet tarafından alelıtlak zabıtana 
ve idareye ve umuru belediyeye memur bulunanların 

I memuriyetlerini icrada iken, veyahut icra ettikleri 
hükmü memuriyetten dolayı kadro ve namuslarına 
nakisa verecek suretle muamelei hakaret ve italei li-

(13), (14) ve (15) Haşiyeter sıra numaralarına göre 
kanun tekliflerinin sonuna eklenmiştir. 
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san ve ihafeye cüret edenler bir haftadan üç aya ka- I 
dar hapis veyahut kendilerinden beş liradan onbeş li
raya kadar cezayı nakdi ahzolunur. 

Bu misillû muamelei hakaret ve itaîei lisan ve iha-
fe, asakir ve jandarma zabıtam ve polis merkez me
murları ve serkomser ve muavinleri haklarında vuku-
bulursa on günden altı aya kadar hapsolunur. Ve bu 
misillû hakaret ve ihafenin icrasında teşhiri silâh eden 
olursa her halde altı aydan iki seneye kadar hapsolu
nur. 

Bu maddede beyan olunan memurlar hakkında 
zem ve kadh vukuunda kanunan ef'ali mezkûreye mü-
rettepe ceza südüsten sülüse kadar tezyid olunur. 

22. — Kanunu mezkûrun 130 ncu maddesi (16) 
zeyli berveçhiati tadil edilmiştir : 

Bir kimse hükümete derhal müracaata muktedir 
olduğu ahvalde cebir ve şiddet icrası ile bizat istiyfayı ' 
hak eyler ise bir seneye kadar kapsolunur. Cürmün fai-' 
li hakkın sıhhatini ispat eyler ise göreceği cezanın 
üç rubu kadar tenzil olunabilir. 

Hükmen kendi yedi nez olunup da müstahakkına 
teslim olunan emvali gayrı menkuleleri zapt ve işgal 
eden ya mahcuz olan emvali gayrımenkuleyi vazıyed 
tarihinden sonra tahrip eyleyen yahut kendi yedinde 
veya şahsı ahar nezdinde olup usulen tahtı hacze alı
nan veya vazıyed edilen emvali menkulesini ahz veya 
itlaf veya istihlâk eden kimse on beş günden altı aya 
kadar hapsolunur ve onbeş liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdi alınır. 

Eğer bu fiil mühür fekki veya cebir ve şiddet is
timali veya tehdit ikaı suretiyle veyahut müsellehan 
ve birden ziyade eşhas tarafından icra edilir ise hapis 
cezası altı aydan üç seneye kadar temdit olunur. 

Kanunu cezanın onbirinci faslının unvanı berveç
hiati tadil edilmiştir : 

(Fezahati lisaniyeye içtisar ve merasimi diniyeye 
taarruz edenler ile bazı asarı kadime ve mutebereyi 
tahrip ve rahnedar eyleyenlere dair.) 

23. — Kanunu mezkûrun 132 nci maddesi (17) 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

Embiyayı izam hazaratına karşı alenen fezahati 
lisaniyeye içtisarı sabit olanlar bir seneden üç seneye 
kadar hapis olunurlar. Sunufu tebaanın devletçe icrası
na mezun oldukları resmi ayinlerine bir kimse tarafın
dan taarruz vuku bulur veyahut bunların icrasına 

(16) ve (17) Haşiyeler sıra numaralarına göre kanun 
teklifinin sonuna eklenmiştir. 

fiilen ve tehdiden mümanaat edilirse o kimse bir haf
tadan üç aya kadar hapsolunur. 

24. — Kanunu mezkûrun 139 ncu maddesi (18) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Müstehcen veya mugayiri âr ve haya her nevi 
kitap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale ilânları 
veya bu kabil resimleri, tesvirleri, fotoğrafları, sine
ma şeritlerini yahut diğer eşyayı teşhir veya bu ka
bil asar ye mevzuatı tiyatro ve sinemalarda vesair 
umumi mahallerde temsil veya gerek bunları gerek 
bu kabil gramofon plâklarını bilerek tevzi veya fü-
ruht edenler ve ettirenler yahut ticaret veya tevzi 
yahut teşhir kastiyle tersim, tasvir, hâk, imâl, tab 
veya teksir ve gramofon plâklarını imlâ eden veya 
ettirenler yahut bunları nezdinde bulunduranlar ya
hut ithâl, ihraç ve Türkiye dahilinde bir mahalden 
diğer bir mahalle nakleden ve ettirenler ve bunlar 
üzerinde her ne suretle olursa olsun muamelede bu-
lunanlar veya bunların tedavül ve ticaretini teshil 
kastiyle ef'âli mezkûreyi icra eden eşhas veya bu ka
bil evrak ve eşyanın gerek bilvasıta ve gerek bilâva
sıta ne suretle tedarik edilebileceğini her hangi şekil
de olursa olsun ilân eden veya bildirenler ve umumi 
mahallerde bu kabil hitabeleri irad edenler on beş 
günden iki seneye kadar hapsolunur ve on liradan 
beşyüz liraya kadar cezayı nakdi ile cezalandırılır. 

Neşir veya tevzi edilmek üzere müstehcen veya 
mugayiri âr ve haya kitap, makale, varaka ilân yazan
lar ile bu kabil makale yazı ve resimleri ihtiva eden 
gazete ve mecmua müdürü mesulleri hakkında da 
aynı ceza hükmolunur. îşbu maddede mezkûr evrak 
ve eşya müsadere ve imha olunur. Müstehcen veya 
mugayiri âr ve haya şarkıları alenen teganni edenler 
ve bu kabil gramofon plâklarını çalanlar bir haftadan 
altı aya kadar hapsolunur ve beş liradan elli liraya 
akdar cezayi nakdi alınır. Bu maddeye muhalif olan 
ahkâmı kanuniye mefsuhtur. 

25. — Kanunu mezkûrun 144 ncü maddesine (19) 
berveçiati madde tezyil edilmiştir: 

Devletçe darp ve imal olunan ziynet altınlarını 
taklit veya sahtekârlık suretiyle imal veyahut bunla
rın her hangi bir suretle kıymetlerini tenkis eyliyen-
ler ve bu kabil mukalled, sahte ve kalp ziynet altınları 
memaliki ecnebiyeden celbedenler ve bunların sürü
cülüğü ile meşgul bulunanlar on seneden eksik olma
mak üzere muvakkaten küreğe mahkûm olunur. 

(18) Haşiye Kanun tekliflerin sonuna eklenmiştir. 
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26. — Kanunu mezkûrun 146 ncı maddesi (20) 

berveçiati tadil edilmiştir. 
Mevadı sabıkada beyan olunan kalp ve züyuf 

meskukâtı ve ziynet altınlarını sahih zannıyle alıp ve
ren kimseler haklarında kalp sürücülük töhmeti azv 
olunmak iktiza etmeyip fakat o makule mevadı el
lerine geçtikten sonra kalp ve züyuf olduğuna vâkıf 
oldukları halde sürerler ise sürdükleri meblâğın lâakal 
üç misli ve nihayet altı inişli cezayi nakdi alınır ve 
bu cezayı nakdi hiç bir halde bir mecidiye altınından 
aşağı olmıyacaktır. 

27. — Kanunu mezkûrun , 148 ncı maddesi (21) 
berveçiati tadil edilmiştir. 

Evamiri devleti taklid eden ve ettiren veya eva-
miri devleti tağyir eden ve ettiren ve memuriyeti 
Devletin mühür ve imzasını taklid eden ve ettiren ve 
Devlet memuriyetlerine ve memurlarına mahsus bir 
mührü takliden sahte mühür imal eden ve böyle sah
te mührü istimal eyliyen ve bilcümle hazain ve mat 
sandıklarının mütedavil olan esham ve tahvilâtını ve 
sergi vesair her güna senedatını ve devletin evrak ve 
kavaimi nakdiyesini taklid veya sahtekârlık ile tağ
yir eden ve böyle sahte evrakı kavaim ve senedatı 
sürücülük suretiyle istimal veyahut Türkiye'ye ithal 
eyliyen ve ecnebi evrakı nakdisini taklid veya sahte 
olarak imal eden yahut sürücülük suretiyle istimal 
ve Türkiye'ye ithal eden kimseler on seneden aşağı ol
mamak üzere muvakkaten kürek veya kal'abentlik 
cezası ile mücazat olunur. 

28. — Kanunu mezkûrun 149 ncu maddesi (22) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Her kim Devletçe kabul olunan her nevi damga
lardan birini taklid veya sahtekârlık suretiyle tağyir 
veya ayarı düşkün altın ve gümüş mevad ve mes-
nuata diğer tam ayarlı mevad ve mesnuattan her ne 
suretle olursa olsun resmi damgayı nakleyler ise beş 
seneden ekal olmamak üzere muvakkat kürek veya 
kalebentlik cezası ile mücazat olunur. Ve böyle res
mi damgalardan birini bertakrib ele geçirip de onu 
Devlete muzır olacak surette istimal ve mukallit ve 
sahte damgaları havi eşyayı sürmekle meşgul bulunan 
kimseler on seneyi tecavüz etmemek üzere muvak
kat kürek veya kalebentlik cezası ile mücazat olunur. 

29. — Kanunu mezkûrun 166 ncı maddesi (23) 
zeyli berveçhiati tadil edilmiştir: 

(19), (20) ve (21) — Haşiyeler kanun teklifi so
nuna sırayla eklenmiştir. 

Her kim dairei aidesinden ruhsat istihsal etmek
sizin dinamit, bomba ve buna mümasil alâtı muharibe 
ve mühlike ve barut vesair eczayı nariye ve eslihayı 
memnua ve bunlara mahsus fişenk imal veya her ne 
suretle olursa olsun memaliki ecnebiyeden Türkiyeye 
ithal veya bu nevi kaçakçılığa tavassut eyler veya
hut dahili memlekette bir mahalden diğer bir mahal
le nakil ve ithal ederse iki aydan iki seneye kadar 
hapsolunur. Ve bir liradan elli liraya kadar cezayi 
nakdi alınır ve eşyayı mezkûre müsadere edilir. 

Bilâ ruhsat alât ve edevatı mezkûreyi taşıyanlar 
veya satanlar veya dinamit ve bomba gibi alâtı mu-
haribeyi saklayanlar bir mahtan altı maha kadar ha
pis ve bir liradan on liraya kadar cezayi nakdi ile mü
cazat olunur. 

Kanunu ceza itibariyle eslehai memnuadan mak
sat alelıtlak eslihayi miriye ve harbiye ile namlusu 
onbeş santimetreyi mütecaviz olan rovelverlerdir. 

30. — Kanunu mezkûrun 171 nci maddesi (24) 
mülgadır. 

31. — Kanunu mezkûrun 179 ncu maddesi (25) 
berveçhiati tadil edilmiştir: 

Cerh ve darp ve fiili müessir eğer maddei sabıka
da olan dereceden hafif olursa faili bir haftadan bir 
seneye kadar hapsedilir ve bir liradan on liraya ka
dar cezayı nakdî ile mahkûm olur veya bu cezaların 
yalnız birisi hükmolunur ve eğer bunu evvelce tasav
vur ve tasmiın ederek yapmış olduğu tebeyyün ederse 
hapis müddeti bir aydan iki seneye kadar temdit olu
nur. Katil kastiyle olmıyarak mücerret ihafe için bi
rine silâh çeken kimse dahi bir haftadan altı aya 
kadar hapsolunur. 

Eba ve ecdat ve ümmehat ve ceddandan birini 
cerh ve darbeyliyenler berveçhiati mücazat olunurlar: 

Cerh ve darb ve fiili müessir bir güna araz ve em
razı mucip olmamış ise faili onbeş günden iki seneye 
kadar ve (178) nci maddede mezkûr hastalığı mucip 
bulunmuş ise dört aydan ekal olmamak üzere hapso
lunur ve cerh ve darb ve fiili müessir 177 nci mad
dede mezkûr ahvali mucip olmuş ise faili beş sene
den ekal olmamak üzere ve eğer fiil «tasavvur ve 
tasmim» ile ika edilmiş ise on seneden ekal olmamak 
üzere, mecruh telefi nefsi muktazi olmıyan alât iîe 
vukubulan cerhden ve madrub darptan ve hakkında 
fiili müessir ika edilen kimse fiili mezkûrdan mütses-

(22), (23), (24), (25) — Haşiyeler kanun teklifleri 
sonuna sırayla eklenmiştir, 



siren vefat eyler ise kezalik on seneden ekal almamak 
üzere ve madrubun vefatını müeddi olan darb ve te
lefi nefsi muktazi olmıyan alet ile vukubuîan cerh 
tasavvur ve tasmin ile ika edilmiş ise onbeş sene kü
reğe kpnulur. 

32. — Kanunu mezkûrun 182 nci maddesi (26) 
berveçhiati tadil edilmiştir: 

Her kim ihtiyatsızlık veya dikkatsizlik veya ihmal 
veya teseyyüp veya nizamata riayetsizlikle bir şahsı 
hataen itlaf eder veya bigayrikastin telefi nefsine se
bep olursa bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 
Bu suretle birden ziyade eşhası itlaf eden veya tele
fi nefsine sebep olan kimse üç sene müddetle hapso
lunur. 

Eğer- bu itlaf ve telefi nefis keyfiyeti, failin me
muriyet, sanat ve meslek veya vazifesi itibariyle mec
bur olduğu dikkat ve nezarete tekâsül veya teseyyü
bü veya evamir veya nizamata riayetsizliği neticesi 
vaki olmuş ise beş seneyi tecavüz etmemek üzere kü
reğe konulur. 

Eğer birkaç şahsın vefatı vaki olmuş yahut bir 
şahsın vefatı ve bir veya müteaddit eşhasın mecruhi-
yeti husule gelmiş ise bu suretle birden ziyade eşhas 
itlaf eden veya telefi nefsine sebep olan kimse yedi 
seneden aşağı olmamak üzere küreğe konulur. 

33. — Kanunu mezkûrun 183 ncü maddesi (27) 
berveçhiati tadil edilmiştir: 

Maddei sabıkada gösterildiği üzere bir kimse bir 
şahsı hataen cerh ve darbeyler veya bigayrikastin ya
ralanmasına veya berelenmesine veya hastalanmasına 
veya bir uzvun kat'i veya tatiline veya diğer bir ma
luliyeti daimeye sebep olursa fiilin derecesine göre 
bir haftadan iki seneye kadar hapsedilir ve bir lira
dan yirmibeş liraya kadar cezayı nakdî alınır veya
hut bu cezaların yalnız birisi hükmedilir. 

Maddei sabıkada muharrer esbabı müşeddidenin 
vücudu halinde ceza nısıf derecesinde tezyid olu
nur. 

34. — Kanunu mezkûrun 183 ncü maddei muad-
delesine berveçhiati zeyl ilâve edilmiştir: 

Bir şahsın veya bir şirketin müstahdemini tara
fından ifayı vazife ve hizmet esnasında ika olunan 
(182 ve 183.) maddelerde muharrer ceraimden müte
vellit zarar ve ziyandan ol şahıs ve şirket malen me
suldür. 

(26) Haşiye kanun teklifinden sonra sonunda gös
terilmiştir. 
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İkinci faslın unvanı berveçhiati tadil edilmiştir: 
! (İskatı cenin ve karışık meşrubat ve bilâ mezuni

yet sammiyat ithal ve nakil ve füruht ve istimal ve 
I edenlerin münazaatı beyanmdac'n.) 

35. — Kanunu mezkurun 196 ncı maddesi (28) 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

| Tıbbî afyon ve afyon hulâsasını ve morfin ve 
emlâhını ve diesetil morfin ve bunların emlâhını ve 
kodeinden mada afyonun şibih kaleviyatını ve bun
ların emlâh ve mü;lo!ckatmı ve kokain ve emiâh ve 
müştekkatını ve esrar ve müstahzaratını kaçak sure
tiyle ithal ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer 
mahalle nakledenler veya ettirenler ve hilafı mezuni
yet satanlar ve satmalanlar veya satmak üzere nez-
dinde bulunduranlar ve bunların alınıp satılmasına ve 
her ne suretle olursa olsun tedarikine tavassut eden
ler veya bir mahalli mahsus tedariki ile veya diğer 
bir suretle halkı celbederek bunların istimalini temin 
ve teshil eyüyenler altı aydan ekal olmamak üzere 

I hapsolunur ve yüz liradan bin liraya kadar cezayı 
! nakdî dahi alınır. 

I Mevadı mezkûreyi her ne suretle olursa olsun ve
renler, alanlar ve alenen veya müçtemian istimal eden
ler veya nezdinde bulunduranlar iki aydan altı aya 

ı kadar hapis olunur ve beş liradan elli liraya kadar 
cezayı nakdîye mahkûm edilir ve esbabı muhaffefe 
bulunduğu takdirde istimal edenler hakkında yalnız 
cezayı nakdî de hükmedilebilir. 

Bunları istimal eden şahsın itiyadı iptilâ derece
sinde ise altı aydan noksan olmamak şartıyle, salâhı 
tıbben tebeyyün edinceye kadar, hastahanede tevkif 
ve tedavisine hükmolunur. Hastahane bulunmıyan 
mahallerde altı aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

ı Masarifini tesviye ettiği takdirde hastahane bulunan 
mahalle sevkedilir. Mevadı mezkûreyi sahte reçete 

I ile alanlar veyahut henüz yirmi yaşını ikmal eyleme-
j diği zahir halinden nümayan olan gençlere verenler 

bir seneden eksik olmamak üzere hapsolunur ve yüz 
liradan bin liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

Mevadı mezkûreyi tedarik ve ita eden eşhas ta
bip, sıhhiye memuru, kabile gibi Hükümetin nezare
ti altında icrayı sanat eden kimselerden ise iki sene
den eksik olmamak üzere hapsolunur ve ikiyüz lira
dan bin liraya kadar cezayı nakdî dahi alınır. İşbu 
mahkûmiyet hapis müddetince meslek ve sanatın ta-

(27), (28) Haşiyeler kanun teklifinden sonra sıra-
siyle dercedilmiştir. 
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tilini de müstelzim olur. Ef'ali mezkûreden dolayı 
telefinefs vukubulduğu takdirde müsebbipleri hakkın
da beş seneden aşağı olmamak üzere kürek cezası 
hükmolunur. Bu kabil mevadın istimalini teshil ve te
min için küşad olunan mahallei'de mevcut bilcümle 
eşya müsadere olunur ve işbu eşyanın bedelinin nısfı 
cürmü meydana çıkarmakta hizmeti mesbuk olanlara 
verilir. 

Bunların gayrı semmiyatı bilâ mezuniyet füruht 
edenler bir haftadan iki seneye kadar hapsolunur ve 
bunlardan beş liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî 
alınır ve sattığı semmiyat müsadere edilir. 

Kanunu Cezanın üçüncü faslının unvanı şu su
retle tadil edilmiştir: 

(Hetki ırz edenlerle ırz ve namusa tasaddiyi müs
telzim ef al ve harekâtta bulunanların mücazatı be-
yanındadıı.) 

36. — Kanunu mezkûrun 197 nci maddesi (29) 
berveçlıiati tadil edilmiştir: 

Her kim onbeş yaşını ikmal etmiyen bir çocuğa 
veya mecnun veya irade ve temyizi salib maluliyeti 
akliye ile malûl olduğunu yahut şuurî inhisafı marazi 
halinde bulunduğunu bildiği bir kimseye fiili şeni 
icra ederse muvakkaten küreğe konulur. İşbu fiili 
cebir ve şiddet veya tehdit icrası ile veya mukaveme
ti salib diğer bir vasıta ile veya mukavemete gayri 
muktedir bir halde bulunan şahsa vaki olursa kürek 
cezası yedi seneden ekal olamaz. 

Her kim işbu maddede beyan olunan kimselere 
ırz ve namusa tasaddiyi müstelzim diğer bir fiil ve 
harekette bulunursa bir seneden ve işbu fiil ve hare
ket cebir ve şiddet veya tehdit icrası ile veya muka
vemeti salib diğer bir vasıta ile veya mukavemete 
gayrı muktedir bir halde bulunan şahsa vaki olursa 
iki seneden eksik olmamak üzere hapsolunur. 

37. — Kanunu mezkûrun 198 nci maddesi (30) 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

Her kim on beş yaşını ikmal eden bir kimseye 
cebir ve şiddet veya tehdit icrası ile veya mukave-
msti salib diğer bir vasıta ile veya mukavemete 
gayrı muktedir bir halde bulunan şahsa fiilî şeni ic
ra ederse muvakkaten küreğe konulur. Kezalik bu 
suretlerle ırz ve namusa tasaddiyi müstelzim diğer 

(29), (30) Haşiyeler Kanun tekliflerinden sonra 
sırasında gösterilmiştir. 

bir fiil ve harekette bulunursa bir seneden ekal ol
mamak üzere hapsolunur. 

38. — Kanunu mezkûrun 199 ncu maddesi (31) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Mevadı anifede muharrer ef'al ve harekât bir
den ziyade eşhas tarafından müttehideıı ika olunur 
veya usulden biri veya veli ve vasi veya mürebbi 
ve muallimleri ve hizmetkârları veya tahtı terbiye 
ve nezaret ve muhafazalarına vaz olunan veya buna 
duçar olanların üzerlerine hükümleri cari olan kim
seler tarafından vuku bulursa kanunen müstelzim 
olan ceza bir sülüs derecesinde tezyid olunur. 

Kanunun mezkûrun 199 ncu maddesine berveç
hiati zeyl ilâve edilmiştir. 

(197, 198, 199) ncu maddelerde muharrer ef'âl 
ve harekât mağdurun telefi nefsini mucib olursa 
müebbeden veya onbeş seneden aşağı olmamak 
üzere muvakkat kürek cezası ile cezalandırılır. 

Eğer mezkûr ef'âl ve harekât cünha derecesinde 
olup da bir marazın sirayetini veya mağdurun sıh
hatine büyük bir nakisa İrasını veya maluliyet ve
ya mağyubiyetini müstelzim olursa muvakkat kü
rek cezası ile hükmolunur. Eğer cinayet derecesinde 
ise cürmün müstelzim olduğu ceza sülüsten nısfa 
kadar tezyid olunur. 

39. — Kanunu mezkûrun iki yüzüncü maddesi 
yerine (32) berveçhiati madde ikame edilmiştir: 

Tezevvüç edeceğim diye ifal ile onbeş yaşını 
ikmal eden bir kızın bikrini izale eden kimse altı 
aydan eksik olmamak üzere hapsolunur. Fakat bu 
hükmün suduru izdivaç vadiyle iğfali, ya erkeğin 
ikrar ve itiraf eylemesine yahut, kız tarafının isbat 
etmesine menuttur. Akti nikâh vukuu müstelzimi 
muafiyettir. 

îşbu maddenin birinci zeyli mülgadır. 
40. — Kanunu mezkûrun iki yüzbirinci maddesi 

(33) berveçiati tadil edilmiştir: 
Her kim onbeş yaşını itnam etmiş olup da he

nüz yirmi yaşını ikmal eylememiş olan kimseleri 
idlâl ve iğfal ederek fuhşiyata teşvik ve esbabı hu
sulünü teshil ederse üç aydan iki seneye kadar hap
solunur ve beş liradan elli liraya kadar cezayı nak 
di alınır. 

(31), (32), (33) — Haşiyeler Kanun teklif ki-'il
den sonra sırasıyle dercedilmiştir. 
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Eğer idlâl ve iğfal keyfiyeti yirmi yaşını ikmal 
etmiyen kimsenin baba ana vesair usulden biri ve
ya zevç veya veli ve vasi veya muallim ve mürebbi 
veya hizmetkârları veya tahtı nezaretlerine vaz olu
nan sair kimseler tarafından ika veya itiyat veya bir 
kast ve menfaatle icra olunur veya henüz on beş 
yaşını ikmal etmiyen bir çocuk hakkında vuku bu
lursa failleri altı mahtan üç seneye kadar hapsolu-
nur ve on liradan yüz liraya kadar cezayı nakdi 
ahzolunur. 

Yirmi yaşı ikmal eden ünası fuhşiyata teşvik 
eden zevç ve ebeveyn hakkında da fıkrai ulAda 
muharrer ceza hükmolunur. 

Her kim aharın hevesatını tatmin için fuhuş 
zımmında bir rıza olsa bile henüz yirmi yaşını ik
mal etmiyen bir bakiri veya bir kadını, veyahut 
şiddet ve tehdit veya nüfuz ikaı veya her hangi bir 
vasıtaı cebriye veyahut hile ile yirmi yaşını ikmal 
eden bir bakiri veya kadını iğfal veya tedarik veya 
sevk veya bir mahalden diğer mahalle naklederse 
bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli liradan 
beşyüz liraya kadar cezayı nakdi ile mücazat olu
nur. 

İşbu ef'âl yirmi yaşını ikmal etmiyen bakir ve 
ya kadın hakkında iğfal veya cebir ye şiddet veya 
tehdit veya nüfuz ika ile yahut baba, ana veya sair 
usulden biri veya zevç veya velî ve vasî veya mual
lim ve mürebbî veya hizmetkârları ve tahtı neza
retlerine vaz olunan sair kimseler tarafından icra 
olunursa beş seneyi tecavüz etmemek üzere küreğe 
konulur. 

41. — Kanunu mezkûrun 201 nci maddesinin 
zeyli berveçhiati tadil edilmiştir: 

Bir kadının şahsı ahar ile rızaen icra eylediği fiili 
şeniden dolayı aleyhinde takibat icrası beyinlerinde 
zevciyet kaim olduğu halde yahut talâk vukuundan 
itibaren dört ay nihayetine kadar zevcinin ve kadın 
mütee'hhil olmadığı veya zevci mefkut olduğu takdir
de velisinin şikâyetname ita etmesine muallâk olup 
şikâyeti vakıa üzerine irtikâbı zina eylediği tahakkuk 
eyliyen kadın üç aydan iki seneye kadar hapis ile 
mücazat olunur. 

Bu fiilde kadının şeriki olan şahıs dahi müteeh-
hil ise üç aydan iki seneye kadar, gayrı mütehhil ise 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. Bundan baş
ka kendisinden yirmibeş liradan beşyüz liraya kadar 
cezayı nakdi alınır. Bu bapta şeriki cürüm hakkında 

kabule şayan olabilecek delâil fiili mezkûru icra ha
linde bulunmaklıktan veya fiilin henüz icra edilmiş 
olduğunu müeyyet kıraatinden yahut kendi tarafından 
yazılmış mekâtip ve evraktan istimbat olunur. 

Zevcesi ile birlikte sakin olduğu hanede bir şahıs 
ile fiili şeni icra etmiş olduğu zevcesinin şikâyetna
mesi üzerine tahakkuk eden zevç üç aydan iki sene
ye kadar hapis ve yirmi beş liradan beş yüz liraya 
kadar cezayı nakdi ile mücazat olunur. Şu kadarki 
gerek kablelhüküm ve gerek badelhüküm, zevç veya 
veli veya zevce davadan feragat eder yahut zevç tek
rar zevcesini alırsa gerek kadın şeriki cürüm ve ge
rek zevç hakkında hakkı takip ve ceza sakıt olur ve 
esnayı tahkikat ve muhakemede müşteki vefat eder
se kezalik bunlar hakkında takibat icra edilemez. 

Madde 42. — Kanunu mezkûrun 202 nci maddesi 
(34) berveçhi âti tadiil edilmiş tir : 

Mugayiri âr ve haya alenen evza ve efalde bu
lunanlar onbeş günden iki aya ve ol suretle fiili şeni 
icra edenler üç aydan bir seneye kadar hapis olunur 
ve her halde beş liradan elli liraya kadar cezayı nak
di alınır. 

43. — Kanunu mezkûrun 202 nci maddesinin bi
linci zeyli berveçhi âti tadil edilmiştir : Ünas ve zü-
kûrdan genç kimselere harfendazlık edenler bir haf
tadan bir aya kadar ve sarkıntılık edenler bir aydan 
üç aya kadar hapsolunurlar. Nisa kıyafetiyle makar-
rı nisfan olan mahallere girenler mücerret bu fiilden 
dolayı üç aydan bir seneye kadar hapsolunurlar ve 
böyle tebdili heyetle girmiş oldukları yerde kanunen 
işbu cezadan eşed bir cezayı mucip olan bir cinayet 
veyahut bir cünhaya iptidar etmiş ise o fiilin cezası 
ile cezalandırılır. 

44. — Kanunu mezkûrun 202 nci maddesine ber-
veçihi âti üçüncü zeyl ilâve edilmiştir : 

Herkim bir şahsı arzusu hilâfına olarak fuhuş 
için cebir veya hile veya iğfal veya nüfus ika veya 
herhangi bir vasıta ile tutarsa altı mahtan üç seneye 
kadar hapsolunur. 

45. — Kanunu mezkûrun 205 nci maddesi (35) 
ıberveşhi âtü tadil edilmiştir : 

Bir sabinin yerine diğerini koyarak değiştirmek 
yahut bir hatunun tevlid etmemiş olduğu çocuğu on
dan tevellüt etmiş yerine koymak gibi fezahatlere iç-
tisar edenler altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

(34) Haşiye Kanun teklifinden sonra sırasında 
gösterilmiştir. 

(35) Haşiye Kanun teklifinden sonra sırasında 
gösterilmiştir. 
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Bir sabiyi sirkat veya kaybeden kimse dahi kezalik 
altı aydan üç seneye kadar hapis ile mücazat olunur. 

46. — Kanunu mezkûrun 205 nci maddesine ber-
veçhi âti birinci zeyl ilâve edilmiştir : 

Hükmen birine veya bir mahalle tevdi olunan ço
cuğu her ne suretle olursa olsun kaçıran veya kaçır
tan ve yanma alan baba veya ana veya evlât onbeş 
günden altı aya kadar hapis veya on liradan yüz li
raya kadar cezayı nakdi ile mücezat olunur. 

47. — Kanunu mezkûrun 205 nci maddesine ber-
veçhi âti ikinci zeyl ilâve edilmiştir : 

Kendini muhafazaya muktedir olmayan bir çocu
ğu veya malûlü bir mahalle terkeden veya ettiren kim
se üç aydan bir seneye kadar hapsolunur. İşbu ef al 
bunların hastalanmasına sebep olur veya baba ve ana 
ve evlât tarafından ika edilirse bir seneden üç seneye 
kadar hapis olunur. 

Keyfiyeti terkeden vefat vukua geldiği takdirde ye
di seneden ziyade olmamak üzere kürek cezası hük-
molunur. 

Kendinisini muhafazaya muktedir olmıyan bir ço
cuğu veya malûlü ücra bir mahalle terk eden ve 
ettiren kimse bir seneden üç seneye kadar hapis olu
nur. tşbu ef'âl bunların hastalanmasına sebep olur 
veya baba veya ana veya evlât tarafından ika edilir
se faili bir seneden üç seneye kadar hapis olunur. 
Keyfiyeti terk çocuk veya malûlün daimi hastalığmı 
intaç ettiği takdirde' muvakkaten kürek cezası hük-
molunur. Ef'ali mezkûre telefi nefsi intaç etmiş ise 
fail on beş sene küreğe konulur. 

48. — Kanunu mezkûrun 206 nci maddesi (36) 
berveçhiâtr tadil edilmiştir : 

Her kim zükûr ve ünastan bir şahsı cebir ve teh
dit veya hile yahut iğfal ile bir tarafa kaçınrsa ber-
veçhiâti mücazat olunur : 

Bu suretle kaçırılan şahıs zükûrdan olup da onbeş 
yaşını ikmal etmemiş ise faili jki seneden üç seneye 
kadar hapis olunur. 

Kaçırılan çocuk ünastan olursa faili muvakkaten 
küreğe konulur ve kaçırılan şahıs zükûrdan olsun 
ünastan olsun fiili şeni vuku bulmuş ise faili hakkın
da on seneden ekal olmamak üzere kürek cezası ter
tip olunur. 

Kaçırılan şahıs gerek zükûrdan ve gerek ünastan 
olsun onbeş yaşını ikmal eylemiş ise faili bir seneden 
üç seneve kadar hapis olunur. 

(36) Haş'ye kanun teklifinden sonra sırasında göste
rilmiştir. 

Kaçırılan kadının kocası varsa yahut fiili şeni vuku 
bulmuş ise faili beş seneden ekal olmamak üzere 
küreğe konulur. 

Kaçırılan şahıs nihayet 48 saat zarfında ve bir 
gûna tecavüz vuku bulmaksızın bilihtiyar ailesi tara
fından alınması mümkün olan emniyetli bir mahal
le bırakılmış ise ceza bir mahtan bir seneye kadar 
hapistir. 

Kaçırılan kız veya kadın hakkında nikâh vuku 
bulup da yirmi yaşını ikmal eylemiş ise kendisinin 
ve ikmal eylemediği halde velisinin davadan feragati 
ile hukuku umumiye davası tecil olunur ve müruru 
zaman haddine kadar bilâ sebebi makbul talâk vukuu 
halinde takibat tekrar edilir. Evvelce hüküm sudur 
etmiş ise hükmü vaki infaz olunur, tşbu fıkra ah
kâmı (197 ve 198) nci maddeler hakkında da caridir. 

Hukuku umumiye davasının veya tenfizi cezanın 
tehiri fer?an zimetal olanlara şamildir. 

49. — Kanunu mezkûrun (206) nci maddesinin zey
li mülgadır. 

50. — Kanunu mezkûrun (214) ncü maddesi (37) 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

Herkim diğer kimse aleyhinde bir cürmli mahsus 
tayini ile veya cürüm teşkil etmeyecek bir maddei 
mahsusa beyanı ile halkın hakaret ve husumetine ma
ruz kalacak veya namus ve itibarını kesredecek isna-
dat ile zem irtikâp ederse iki aydan bir seneye kadar 
hapsolunur. Zem müstelzimi ceza olmak için atide 
gösterilen suretlerden birisiyle vaki olmak -şarttır : 

Evvelen : Mütecavizi aleyhin vicahında bir mec
liste veya eşhası sairenin işitebileceği bir mevkiide 
aleni olmalıdır. 

Saniyen : Mütecavizi aleyhin gıyabında ve fakat 
müştemi veya müteferrik bir çok eşhas ile ihtilât 
ederek icra edilmelidir. 

Sanisen : Umuma neşir ve teşhir olunmuş veya 
bir kısım kesana tevzi edilmiş yazı, resim, kroki ve
ya karikatür veyahut doğrudan doğruya mütecavizi 
aleyhe gönderilmiş açık mektup veya kartpostal va
sıtası ile vuku bulmalıdır. 

Rabian : Hernevi cerait ve risaili yevmiye ve mev
kuta veyahut hernevi matbuat ve vasaiti neşriye ile 
ika edilmelidir. 

Zem ile duçarı tecavüz olan şahıs aleyhine zem
inin mevzuu olan maddeden dolayı takibatı kanuniye 
icra edilmiş olur ve muteriz olan şahsın mütecavizi 

(37) Haşiye kanun tekliflerinden sonra sırasında gös
terilmiştir. 
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aleyhin bicürüm olduğunu bilerek isnadatta bulundu
ğu tahakkuk eylerse zem iftiraya münkaîib olup, ifti
ra hakkındaki maddei kanuniye hükmüne tevfiki 
muamele olunur. Zem cürmünü irtikâp eden şahıs be-
raati zimmeti zımnında mütecavizi aleyhe isnad eyle
diği fiilin sıhhat veya şöhretini isbat etmek isterse iş
bu iddiası kabul olunmaz. Ancak mütecavizi aleyh 
olan kimse memurini devletten olup da isnad olunan 
fiil vazifei memuriyetine taallûk ettiği veyahut her 
hangi bir şahıs aleyhinde olursa olsun zemrhin mevzuu 
bir cürmü kanunî olduğu takdirde sıhhatini isbat id
diası kabul olunur. Ve şu haîde isnad olunan fiil sa
bit olur. Veya bundan dolayı mütecavizi aleyh olan 
şahıs mahkûm edilirse zem cezası sakıttır. Aksi tak
dirde cezanın haddi azamına kadar hükmolunabilir. 

Herkim bir maddei mahsusa tayin etmeksizin her 
ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöh
ret veya haysiyetine taarruzla kadh fiilini irtikâb eder
se on beş günden altı aya kadar hapisolunur ve buna 
mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdi 
alınır. 

Kadh cürmü dahi zem hakkında beyan edilen 
süveri erbaadan biri ile ika edilmek şarttır. Kadh'm 
faili tarafından isnadatı vakının isbatı sıhhatine mü
teallik vaki olacak iddia katiyen kabul olunmaz. An
cak kadh'ın mevzu kanunen ceraimden madud olup 
da faili cürüm bunu tayin ve tahkik suretiyle bir 
maddei mahsusa haline kaîbederek zem mevkiinde bu
lunmak istemekte muhayyerdir ve bu takdirde artık 
kadhdan dolayı takibat icra edilemeyip hakkında 
zemmin ahkâmı cereyan eder. Zem ve kadh cürümle
rinin icrasında mütecavizi aleyhin ismi sarahaten zik
redilmiş veya isnadatı vakıa ibham edilmiş olsa da
hi sureti ikaı cürme nazaran isnadatın mahiyetinde ve 
müddeinin şahsına matufiyetinde tereddüt edilemeye
cek derecede karain görüldüğü takdirde hem isim 
zikredilmiş ve hem de azviyyat tasrih kılınmış gibi 
muamele olunur. 

Şeraiti erbaa. haricinde olarak bir kimse aleyhin
de muvacehesinde lisanen veyahut kendisine hitap 
edilmiş veya ıttılaına isali kastolunmuş bir mektup ile 
azviyyat ve isnadat veya âdiyen italei lisanda bulu
nan yahut muvacehesinde bir muarnelei galiza veya 
bir işareti mahsusa ile icrayı tahkir eyleyen kimse 
yirmi dört saatten bir aya kadar hapsolunur ve yirmi-
beş liraya kadar cezayı nakdi alınır. 

İşbu italei lisan keyfiyeti vasaiti neşriye ile vuku 
bulduğu takdirde ceza bir sülüs miktarı tezyid olunur. 
Mütecavizi aleyh hakareti vakıaya kendi hareketi gay

rı muhikkası ile sebebiyet vermiş veya hakarete du
çar olduktan sonra kendisi de bilmukabele icrayı ha
karet eylemiş veyahut tarziye kabul etmiş ise mah
keme icabı hale göre tarafeynin veyahut yalnız biri
nin cezasını bir sülüsten iki sülüse kadar tenzil ve ka
milen de iskat edebilir. 

İşbu maddede beyan olunan ceraimden dolayı taki
bat icrası mütecavizi aleyhin usulen davayı şahsi 
ikâmesine mütevakkıf olup, ancak iftiradan mada ah
valde müddeinin ikamei davadan sonra davayı vakıa
dan feragati ile dahi hukuku umumiye davası sakıt 
olur. 

* Müşteki ikamei dava ile beraber aleyhinde irtikâp 
olunan cürümden dolayı duçar olduğu zararı maddi
nin tazminini taîep etmekten başka kendisine iras edil
diğini zannettiği zararı manevi mukabilinde dahi dile
diği kadar tazminatı nakdiye iddia edebilir. Cürmün 
ehemmiyet ve şiddetine, mütecavizi aleyhin vaziyeti 
içtimaiyesine göre işbu tazminatın miktarı mahkeme
ce takdir ve hükmolunur. Cürüm sabit olup da ceza
nın sakıt olduğu ahvalde tazminat iddiası reddolunur. 

16 Temmuz 1325 tarihli matbuat Kanununun bu 
mevada muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

51. — Kanunu mezkûrun 219 ncu maddesine 
(38) berveçhiati zeyl ilâve edilmiştir : 

Dağlarda ve kırlarda müselîah oldukları halde 
müstemirren gezerek rast geldikleri yolcuları tutup 
soymak fazihasmı irtikâp edenler hal ve sıfatlarına ve 
derecei cürümlerine göre muvakkat veya müebbet kü
rek cezası ile mücazat olunur. Fakat bu cinayette 
mükerrer olanlar yahut tuttukları eşhasa işkence ve 
gaddarane surette eziyet edenler veya bu yolda adam 
öldürmüş bulunanlar idam olunur. 

52. — Kanunu mezkûrun 236 ncı maddesi berveç
hiati tadil edilmiştir : 

Emanet, vekâlet tariki ile veyahut ibraz ve iade 
etmek veyahut muayyen olan bir suret ile istimal veya 
hıfzeylemek üzere ücretli, ücretsiz bir hizmet sıfatı 
ile kendisine ita ve teslim kılınmış olan velhasıl baş
kasının kendi yedinde bulunan emval, eşya ve nukud 
ve tahvilât vesair her türlü taahhüdat ve ibrayı muta-
zammm senedat vesaireyi kendi veya aharın menafii 
için ketm veya tebdil veya tasarruf ve temellük ve is
tihlâk eden veya teaddî kabilinden sair bir fiile ietisar 
veya lâzım gelenlere teslimden imtina eyleyen şahıs 
iki aydan iki seneye kadar hapisolunur. Ve kendisin

c e Haşiye kanun teklifinden sonra sırasında göste
rilmiştir. 
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den lâzım gelecek tazminatın ifası ile beraber bedeli 
tazminin rub'u kadar cezayı nakdi dahi alınır ve eğer 
bu cürmü muvazzaf hizmetkâr ve çırak ve yazıcı ve 
amele takımından biri kendi âmir veya üstadını ızra-
ren irtikâp eyler ise tazmini zarar ettirildikten sonra 
bir seneden aşağı olmamak üzere hapis edilir. Taki
bat icrası iddiayı şahıs istidası itasına mütevakkıftır. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mcriyül icradır. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 26 . 11 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliyo Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
'Recep Şükrü Kaya 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Feyzİ Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Mazhar 
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti Vekili 

Recep 

Adliye Encümeninin Tadilâtı 
Madde 1. — Kanunu cezanın 40 ncı (1) maddesi

nin son fıkrası berveçhiati tadil edilmiştir : 
Hini ikaı cürümde onbeş yaşını itmam etmiş olup 

da onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam veya 
müebbet kürek cezalarını müstelzim olan ahvalde yedi 
seneden onbeş seneye kadar hapsolunur. 

Müebbet kal'abentlik veya müebbet nefi cezala
rını mucip olan ceraimden beş seneden on heneye 
kadar hapsolunur. Muvakkat kürek veya muvakkat 
kal'abentlik veya nefi muvakkat cezalarını müstelzim 
ahvalde mücazatı asliye müddetinin nısfından üç 
rub«,una kadar badettenzil hapis cezası tayin olunur. 
Eğer cürüm zikrolunan cezaların madununda ise ce
zayı aslının rub'undan sülüsanma kadar badettenzil 
hapis cezası tayin olunur, işbu cezalar İslahı nefs için 
olmakla tekerrüre esas olmaz. 

2. — Zîrde münderiç 41 nci maddei asliye aynen 
kabul edilmiştir. (2) 

3. — Kanunu mezkûrun 55 nci maddesi (3) berveç
hiati tadil edilmiştir : 

(1), (2) ve (3) Haşyeler kanun teklifleri sonrasında 
sırayla gösterilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunu tamamen veya kısmen tağyir ve tebdil veya ilga
ya ve kanunu mezkûra tevfikan teşekkül eden Büyük 
Millet Meclisini iskat veya ifayı vazifeden men'e ceb
ren teşebbüs edenler idam olunur. 

Ef'âli mezkûreyi ikaa fiilen tahrik edenler maddei 
fesad tamamiyle fiile çıkarsa idam olunur. Ve maddei 
fesadın icrasına başlanmış olursa yedi seneden ekal 
olmamak üzere küreğe konulur. 

Büyük Millet Meclisini, İcra Vekilleri Heyetini 
iskat veya ifayı vazifeden cebren men veyahut işbu 
cürmü ikaa fiilen tahrik edenler müebbeden veya on 
seneden aşağı olmamak üzere muvakkaten küreğe 
konulur. 

Her kim hükümet aleyhine halkı müsellehan isya
na veya Türkiye ahalisini yekdiğeri aleyhine silâhlan
dırarak mukateleye fiilen tahrik edip de maddei fe
sad. tamamiyle fiile çıkarsa ol kimse idam olunur. 

Maddei fesadın icrasına başlanmış olursa yedi se
neden akal olmamak üzere küreğe konulur. 

55 nci madde zeylinin sancak ve arma tahrip tez-
liline dair son fıkrası mülgadır. 

4, — Kanunu mezkûrun 56 ncı maddesi (4) ber
veçhiati tadil edilmiştir. 

Her kim gasp ve garet ve tahrip ile katil fiillerini 
ika eylerse' idam olunur. 

5..— Kanunu mezkûrun 57 nci (5) maddesi ber
veçhiati tadil edilmiştir. 

Balâda muharrer, 55 nci ve 56 ncı maddelerde be
yan olunan fesatlardan birinin birtakım eşhas müete-
mian icra eder, yahut icrasına tasaddi eyler ise ol 
cemiyete dahil bulunanlardan asıl reis ve muharriki 
mefsedet olanlar her nerede tutulursa idam olunur. 
Sairlerinden dahi mevkii cinayette tutulanlar mad
dei fesadda tebeyyün edecek methallerinin derecatı-
na göre müebbeden yahut muvakkaten küreğe vaz 
olunur. Mevkii cinayette tutulmayanlar şahsen ika 
eyledikleri ceraimden dolayı mücazat olunurlar. 

6. — Kanunu, mezkûrun 58 nci maddesinin (6) bi
rinci, ikinci ve üçüncü zeyilleri berveçhiati tadil olun
muştur : 

Bir heyeti fesadiyenin maksadını icra zımnında 
her ne şekil ve surette olursa olsun eslihayı nariye, 
cariha ve mühlike ve âlâ ti muharribeyi veya bunlar
dan birini icat ve imal veya nakil ve ihzar veya me-
maliki ecnebiyeden Türkiye'ye ithal veyahut ihfa eden 
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veya taşıyan eşhas, maddei fesad fiile çıkarsa mü
ebbet kürek cezası ile cezalandırılır. Maddei fesad fi
ile çıkmazsa muvakkaten küreğe konulur. Birinci fık
rada tadat olunan ceraimden birine muttali olan her 
fert bunu derhal canibi hükümete ihbar etmeye mec
burdur. Bu mecburiyeti suiniyete mukarin olarak bi-
lâ özrü sahih ifa etmedikleri sabit olanlar maddei fe
sad fiile çıkarsa bir seneden ve fiile çıkmazsa altı ay
dan ekal. olmamak üzere hapsölunur. Erbabı fesad-
dan olan eşhası, hâl ve vaziyetlerini bilerek mevakii 
muayyenesinin gayrı mahalden ihraç ve dahilî mem
lekette bir mahalden diğer bir mahalle nakledenler 
muvakkaten küreğe konulur. 

7. — Kanunu mezkûrun 59 ncu maddesi (7) ber
veçhiati tadil edilmiştir : 

Her kini tarafı devletten memuriyeti veyahut dev
letçe makbul olacak bir sebep olmadıkça bir fıkrai 
askeriye veya birtakım asker veya donanmanın veya 
harp sefinesinin yahut bir kal'a veya bir mevkii müs
tahkemin veyahut bir liman veya bir şehrin kuman
dasını alırsa ve her kim memur olduğu asker kuman
dasını terketmesi için tarafı devletten vaki olan emre 
imtisal etmezse ve bir kumandan maiyetinde olan 
askere izin verilerek dağıtılması hakkında vaki olan 
evamiri devlete kezâlik sebebi makbul olmadıkça im
tisal etmeyerek başında tutarsa idam olunur. 

8. — Aynen kabul edilmiştir. 
9. — Aynen kabul edilmiştir. 

10. — Aynen kabul edilmiştir. 
11. — Kanunu mezkûrun 62 nci (10) 64 ncü (11) 

maddeleri berveçhiati tadil edilerek 62 nci madde ol
mak üzere şekli atide kabul edilmiştir : 

Devletin emlâk ve emval ve nukudunu veya huku
ku tasarruf iyesini umuma ait emlâki zabt ve yağma ve 
gayret etmek ve bu misillû cinayet eshabınm aley
hinde hareket eden kuvvei müsellaha ve zabıtaya kar
şı durmak zımnında teşekkül etmiş müsellah eşkiya 
cemiyetinin reisi ile bu gibi cemiyetlerde söz ve ku
manda sahibi olanlar müebbeden küreğe konulur. Böy
le şekavet cemiyetlerinde bir söz ve kumanda sahibi 
olmayan kimselerden memurini mülkiye ve askeriye 
tarafından dağılmaları için ilk defa vukübulan ten-
bih ve teklife imtisal ile savuşup giderek veyahut son
radan mevkii cinayetin gayrı mahallerde silâhsız ola
rak bilâ mukavemet tutulan eşhas haklarında bu cü
rümden dolayı ceza hükmolunmayıp, ancak şahsen iş
lemiş oldukları ceraimden dolayı mücazat olunur. Bun
lardan mevkii cinayette tutulanlar muvakkaten küre-
ğo konulun 

12. — Aynen kabul edilmiştir. 
13. — Aynen kabul edilmiştir. 
14. — Son fıkrasındaki «nefi ebed» terkibi yerine 

«muvakkat nefi» ibaresi ikame edilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

15. — Kanunu mezkûrun 64 ncü maddei kaime
sine berveçhiati zeyl ilâve edilmiştir : 

Bu makule teşvikat ve ifsadata dair matbu ve gay
rı matbu evrak ve risaili muzırrayı kasdı fesad 
ile neşretmek üzere iken, derdest olunan şahıs üç ay
dan iki seneye kadar hapsölunur. 

16. — Aynen kabul edilmiştir. 
17. — Aynen kabul edilmiştir. 
13. — Aynen kabul edilmiştir. 
19. — Aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci faslın unvan tadili aynen kabul edilmiştir. 

Kanunu mezkûrun 112 nci maddesi berveçhiati ta
dil (4) edilmiştir : 

Reisicumhur hakkında zem ve kadh da bulunan 
bir kimse bir seneden üç seneye kadar hapsölunur. 
Zem ve kadh haricinde olarak her ne suretle olursa 
olsun hakaret veya alenen italei lisanda bulunan kimse 
üç aydan bir seneye kadar hapsölunur. Mecalis ve 
mahakim rüesa ve azasına vesair rüesayı memurini 
devlete vazifelerini icrada iken ve icra ettikleri vazife
den dolayı haklarında zem veya kadh cürmünü irtikâp 
edenler üç aydan iki seneye kadar hapsölunur. Bu 
keyfiyet mecalis ve mahakimin müzakere ve murafa
ası vaktinde olursa buna mütecasir olan kimse bir se
neden üç seneye kadar hapsölunur. Zem ve kadh ha
ricinde olarak muamelei hakaret veya italei lisana 
veyahut ihafeye cür'et eyleyenler üç aydan bir seneye 
kadar ve bu keyfiyet esnayı müzakere ve murafaada 
vukubulursa altı aydan iki seneye kadar hapsölunur. 

21. — Kanunu mezkûrun 113 ncü maddesi (15) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Asakirin ve hükümet tarafından alelıtlak zabıta
ya ve idareye ve umuru belediyeye memur bulunan
ların memuriyetlerini icrada iken veyahut icra ettik
leri hükmü memuriyetten dolayı kadrü namuslarına 
nakise verecek suretle muamelei hakaret veya italei 
lisan veyahut ihafeye cür'et edenler bir haftadan üç 
aya kadar hapis veya kendilerinden beş liradan on beş 
liraya kadar cezayı nakdi ahz olunur. 

(15) Haşiyeler kanun tekliflerinin sonunda 
sırasında gösterilmiştir. 



Bu misillû muamelei hakaret veya ıtalei lisan ve
yahut ihafe asakir ve jandarma zabitanı ve polis mer
kez memurları ve serkomiser ve muavinleri hakların
da vukubulursa onbeş günden altı aya kadar hapis olu
nur ve bu misillû hakaret veyahut ihafenin icrasında 
teşhiri silâh eden olursa her halde altı aydan iki sene
ye kadar hapsolunur. 

Bu maddede beyan olunan memurlar hakkında 
zem ve kadh vukuunda kanunen ef âli mezkûreye mü-
rettep ceza sülüsten sülüse kadar tezyid olunur. 

22. — Kanunu mezkûrun 130 ncu maddesi zeyli 
(16) berveçhiati tadil edilmiştir : 

Bir kimse derhal hükümete müracaatta muktedir 
olduğu ahvalde cebir ve şiddet icrası ile bizzat istifa
yı hak eylerse bir seneye kadar hapsolunur. Cürmün 
faili hakkın sıhhatini ispat eylerse göreceği cezanın üç 
rub'u kadarı tenzil olunabilir. 

Hükmen kendi yedi nez olunup da müstehakına 
teslim olunan emvali gayrımenkuleleri zapt ve işgal 
eden veya mahcuz olan emvali gayrımenkulei vaziyet 
tarihinden sonra tahrip eyleyen veyahut kendi ye
dinde veya şahsı ahar nezdinde olup, usulen tahtı hac
ze alınan veya avziyet edilen emvali menkulesini ahz 
veya itlaf veya istihlâk eden kimse bir aydan bir se
neye kadar hapsolunur ve onbeş liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdi alınır. 

Eğer bu fiil mühür fekki veya cebir ve şiddet is
timali veya tehdit ikaı suretiyle veyahut müsellehan 
ve birden ziyade eşhas tarafından icra edilirse hapis 
cezası altı aydan üç seneye kadar temdit olunur. 

Onbirincl faslın unvan tadili aynen kabul edilmiş
tir. 

23. — «-.Fiilen ve tehdiden» ibaresi (Fiilen veya 
tehdiden) şekline tahvil olunarak kabul edilmiştir. 

24. — Kanunu mezkûrun 139 ncu maddesi (18) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Müstehcen veya mugayiri âr ve haya her nevi ki
tap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale ilânları 
veya bu kabil resimleri, tasvirleri, fotoğrafları, sine
ma şeritlerini yahut diğer eşyayı teşhir veya bu kabil 
asar ve mevzuatı tiyatro ve sinemalarda vesair umumî 
mahallerde temsil veya gerek bunların, gerek bu ka
bil. gramofon plâklarını bilerek tevzi veya füruht 
edenler ve ettirenler yahut ticaret veya tevzi yahut teş
hir kasdiyle tersim, tasvir, hâk, imâl ve tab veya tek
sir ve gramafon plâklarını imlâ eden veya ettirenler, 

(16) (18) Haşiye kanun teklifleri sonunda ve sıra
sında gösterilmiştir. 
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yahut ithâl, ihraç ve Türkiye dahilinde bir mahalden 
diğer mahalle nakleden ve ettirenler ve bunlar üze
rinde her ne suretle olursa olsun muamelede bulunan
lar veya bunların tedavül ve ticaretini teshil kasdiyle 
ef'âli mezkûreyi icra eden eşhas veya bu kabil evrak 
ve eşyanın gerek bilvasıta ve gerek bilâvasıta ne su
retle tedarik edilebileceğini herhangi şekilde olursa 
olsun ilân eden veya bildirenler ve umumi mahaller
de bu kabil hitabeleri irad edenler bir aydan iki se
neye kadar hapsolunur ve on liradan beş yüz liraya 
kadar cezayı nakdi ile cezalandırılır. 

Neşir veya tevzi edilmek üzere müstehcen veya 
mugayiri âr veya haya kitap, makale, varaka ve ilân 
yazanlar ile bu kabil makale, yazı ve resimleri ihtiva 
eden gazete ve mecmua müdürü mesulleri hakkında 
da aynı ceza hükmolunur. tşbu maddede mezkûr ev
rak ve eşya müsadere ve imha olunur. Müstehcen ve
ya mugayiri âr ve haya şarkıları alenen teganni eden
ler ve bu kabil gramofon plâklarını çalanlar bir haf
tadan altı aya kadar hapsolunur ve beş liradan elli 
liraya kadar cezayı nakdi alınır. Bu maddeye muha
lif olan bilcümle ahkâmı kanuniye mefsuhtur. 

25. — Aynen kabul edilmiştir. 
26. — Kanunu mezkûrun 146 ncı maddesi (20) ber

veçhiati tadil edilmiştir. 
Mevadı sabıkada beyan olunan kalp ve züyuf mes

kukatı ve ziynet altınlarını sahih zannı ile alıp veren 
kimseler haklarında kalp sürücülük töhmeti azvolun-
mak iktiza etmeyip fakat o makule mevadı ellerine 
geçtikten sonra kalp ve züyuf olduğun vâkıf olduk
ları halde sürerlerse sürdükleri meblâğın lâakâl üç mis
linden altı misline kadar cezayı nakdi alınır. Bu ceza
yı nakdi hiçbir halde bir liradan aşağı olmayacaktır. 

27. — Kanunu mezkûrun 148 nci maddesi (21) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Evamiri resmiyeyi taklit veya tağyir eden ve et
tiren ve memurini resmiyenin mühür ve imzasını tak
lit eden ve ettiren ve resmî memuriyetlere ve memuri
ni resmiyeye mahsus bir mühre takliden sahte mühür 
imal eden kimse sahte mührü istimal eyleyen ve bil
cümle hazain ve mal sandıklarının mütedavil olan es
ham ve tahvilâtını ve sergi vesair her gûna senedatını 
ve devletin evrak ve kavaimi nakdiyesini taklit veya 
sahtekârlık ile tağyir eden ve böyle sahte evrak ve ka-
vaim ve senedatı sürücülük suretiyle istimal veya 

j (20), (21) Haşiyeler kanun tekliflerinin sonunda 
Ş ve sırasında gösterilmiştir. 
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sanat, meslek veya vazifesi itibariyle mecbur olduğu 
dikkat ve nezarette tekâsül veya teseyyübü veya eva-
mir ve nizamata riayetsizliği neticesi vaki olmuş ise 
beş seneyi tecavüz etmemek üzere küreğe konulur. 
Eğer bir kaç şahsın vefatı vaki olmuş veyahut bir şah
sın vefatı ve bir veya müteaddit eşhasın mecruhiyeti 
husule gelmiş ise ol kimse yedi seneden aşağı olma
mak üzere küreğe konulur. 

33. — Kanunu mezkûrun 183 ncü maddesi (27) 
berveçhi âti tâdil edilmiştir : 

Maddei sabıkada gösterildiği üzere bir kimse bir 
şahsı hataen cerh ve darbeyler veya bigayrı kasdin 
yaralanmasına ve berelenmesine veya hastalanmasına 
sebep olursa fiilin derecesine göre üç günden iki aya 
kadar hapis edilir veyahut yarım liradan beş liraya 
kadar cezayı nakdi alınır. 

sahte olarak imal eden yahut sürücülük suretiyle isti
mal ve Türkiye'ye ithâl eden kimseler on seneden 
aşağı olmamak üzere muvakkaten kürek veya kale
bentlik cezası ile mücazat olunur. 

28. — Aynen kabul edilmiştir. 
29. — Aynen kabul edilmiştir. 
30.— Aynen kabul edilmiştir. 
31. — Kanunu mezkûrun 179 ncu maddesi (25) 

berveçhi âti tadil edilmiştir : 
Cerh ve darp ve fiilî müessir eğer maddei sabıka

da mezkûr olan dereceden hafif olursa faili bir haf
tadan bir seneye kadar hapsedilir ve bir liradan on li
raya kadar cezayı nakdi ile mahkûm olur. Veya bu ce
zaların yalnız birisi hükmolunur ve eğer bunu evvelce 
tasavvur ve tasmim ederek yapmış olduğu te'beyyün 
ederse hapis müddeti bir aydan iki seneye kadar tem
dit olunur. Katil kastı ile olmayarak mücerret ihafe 
için birine silâh çeken kimse dahi bir haftadan altı 
aya kadar hapsolunur. 

Abâ ve ecdad ve ümmehat ve ceddadattan birini 
cerh,ve darp ve bunlara bir fiilî müessir ika eyleyen
ler berveçhi âti mücazat olunurlar : 

Cerh ve darp ve fiilî müessir bir gûna ârâz ve em
razı mucip olmamış ise faili onbeş günden iki seneye 
kadar ve (178) nci maddede mezkûr hastalığı mucip 
bulunmuş ise dört aydan ekâl olmamak üzere hapso
lunur ve cerh ve darp ve fiilî müessir (177) nci mad
dede mezkûr ahvali mucip olmuş ise faili beş seneden 
ekal olmamak üzere ve eğer fiil «tasavvur ve tas
mim» ile ika edilmiş ise on seneden ekâl olmamak 
üzere, mecruh telef inef si muktazi olmayan alât ile 
vukubulan cerhden ve madrup darptan ve hakkında 
fiilî müessir ika edilen kimse fiilî mezkûrdan müte-
essiren vefat eylerse kezalik on seneden ekâl olma
mak üzere ve madrubun vefatını müeddi olan darp ve 
telefi nefsi muktazi olmayan alât ile vukubulan cerh, 
tasavvur ve tasmim ile ika edilmiş ise onbeş sene kü
reğe konulur. 

32. — Kanunu mezkûrun 182 nci maddesi (26) 
berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Her kim, ihtiyatsızlık veya dikkatsizlik veya ih
mâl veya teseyyüp veya nizamata riayetsizlikle bir şah
sı hataen itlaf eder veya bigayrı kasdin telefi nefsine 
sebep olursa bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 
Bu suretle birden ziyade eşhas itlaf eden veya telefi 
nefse sebep olan kimse üç sene müddetle hapsolunur. 
Eğer bu itlaf ve telef inef s keyfiyeti failin memuriyet, 

(25), (26) Haşiye kanundan sonra ve sırasında gös
terilmiştir. 

Şu kadar ki, fiilî vaki bir uzvun kat'ı veya tadiline 
veyahut diğer bir maluliyeti daimeye sebep olursa, 
kezalik fiilin derecesine göre bir aydan iki seneye ka
dar hapsedilir. Yahut elli liradan iki yüz liraya kadar 
cezayı nakdi alınır. Eğer bu cerh veya bigayrı kasdin 
yaralanma veya berelenme veya hastalanmaya sebe
biyet vermek keyfiyeti failin memuriyet, sanat ve mes
lek veya vazifesi itibariyle mecbur olduğu dikkati ne
zarette tekâsül veya teseyyübü veya evamir ve niza
mata riayetsizliği neticesi vaki olmuş ise fiili vakiin 
derecesine göre altı aydan iki seneye ve eğer fiilî va
ki bir uzvun kat'ı veya tadiline veya maluliyeti daime
ye sebebiyet vermiş ise iki seneden üç seneye kadar 
hapsolunur. 

34. — Aynen kabul edilmiştir. 
İkinci faslın unvan neşriyatı aynen kabul edilmiştir. 
35. — Aynen kabul edilmiştir. 
36. — Birinci fıkradaki (muvakkaten) tabiri haz

fedilerek yerine «beş seneden aşağı olmamak üzere» 
tabiri ikame edilmiştir. 

37. — Son satırdaki «bir sene» iki sene olarak ka
bul edilmiştir. 

38. — Kanunu mezkûrun 199 ncu maddesi (31) 
berveçhi âti tadil edilmiştir. 

Mevadı anifede muharrer efâl ve harekât birden 
ziyade eşhas tarafından müştereken ika olunup veya 
usulden biri veya veli ve vasi veya mürebbi ve mu
allimleri. ve hizmetkârları veya tahtı terbiye ve neza
ret ve muhafazalarına vaz olunan veya buna duçar 
olanların üzerlerine hükümleri cari olan kimseler ta-

(27), (31) Haşiyeler kanun tekliflerinden sonra ve 
sırasında gösterilmiştir. 



rafından vukubulursa kanunen muayyen olan ceza bir 
nısıf derecesinde tezyid olunur. 

Kanunu mezkûrun 199 ncu maddesine berveçhi 
âti zeyl ilâve edilmiştir : 

197, 198, 199 ncu maddelerde muharrer ef'âl ve 
harekât mağdurun telefi nefsini mucip olursa müeb
bet veya onbeş seneden aşağı olmamak üzere muvak
kat kürek cezası tayin olunur. 

Eğer mezkûr ef'âl ve harekât cünha derecesinde 
olup da bir marazın sirayetini vesair mağdurun sıhha
tine büyük bir nakisa İrasını veya maluliyet ve mayu-
biyetini müstelzim olursa muvakkat kürek cezası hük-
moîunur. Eğer cinayet derecesinde ise cürmün müstel
zim olduğu ceza sülüsten nısfa kadar tezyid olunur. 

39. — Kanunu mezkûrun ikiyüzüncü maddesi ye
rine (32) berveçhiati madde ikame edilmiştir : 

Her kim onbeş yaşını ikmal eden bir kızın bikrini 
izale ederse üç aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Eğer izalei bikir tezevvüç edeceğim diye iğfal ile 
vaki olmuş ise altı aydan eksik olmamak üzere hap
solunur. Akdi nikâh vukuu müstelzimi muafiyettir. 

Şu kadar ki beş sene zarfında talâk vaki olursa 
hukuku umumiye davası avdet eder. 

İşbu maddenin birinci zeyli mülgadır. 
40. — Kanunu mezkûrun 201 nci maddesi (33) 

berveçhiati tadil edilmiştir : 
Her kim onbeş yaşını itmam etmemiş olan bir 

çocuğa idlâl ve iğfal ederek fuhşa teşvik ve esbabı 
husulünü teshil ederse iki seneden eksik olmamak üze
re hapsolunur ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ce
zayı. nakdi alınır. 

idlâl ve iğfal keyfiyeti çocuğun usulünden veya 
kardeşlerinden biri veya zevç veyahut velî ve vasî ve 
muallim ve mürebbi veya hizmetkârları veya tahtı ne
zaretlerine vaz olunan sair kimseler tarafından ika 
olunursa fail muvakkaten küreğe konulur. 

İdlâl ve iğfal keyfiyeti onbeş yaşını itmam etmiş 
olup da henüz yirmi yaşını itmam etmemiş olan kim
seler hakkında vukubulursa faili altı aydan iki sene
ye kadar hapsolunur ve elli liradan iki yüz liraya ka
dar cezayı nakdi alınır. 

Bu suretle vukua gelen idlâl ve iğfal işbu mad
denin ikinci fıkrasında zikrolunan eşhas tarafından 

(32) Haşiyeler kanun teklifleri sonunda ve sırasın
da gösterilmiştir. 

(33) Haşiye kanun teklifi sonunda ve sırasında 
gösterilmiştir. 

31 — 
ika edilirse faili iki seneden eksik olmamak üzere 
hapsolunur ve yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdi alınır. 

Yirmi yaşını ikmal eden ünası fuhşa teşvik eden 
zevç veya ana ve baba ve kardeş hakkında altı aydan 
iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Her kim aharın hevesatını tatmin için fuhuş zım
nında birriza olsa henüz yirmi yaşını ikmal etmeyen 
bir bakiri veya bir kadını veyahut şiddet ve tehdit veya 
nüfuz ikaı veya herhangi bir vasıtai cebriye veyahut 
hile ile yirmi yaşını ikmal eden bir bakiri veya kadını 
;ğfal veya tedarik veya sevk veya bir mahalden diğer 
mahalle naklederse bir seneden üç seneye kadar ha-
ois ve elli liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdi 
ile mücazat olunur. 

İşbu ef'âl yirmi yaşını ikmal etmeyen bakir veya 
kadın hakkında iğfal veya cebir ve şiddet ve tehdit 
veya nüfuz ika ile yahut, baba, ana, kardeş veya sair 
usulden biri veya zevç veya veli ve vasi veya mualli
me ve mürebbi veya hizmetkârları veya tahtı nezaret
lerine vaz olunan sair kimseler tarafından icra olu
nursa beş seneyi tecavüz etmemek üzere küreğe ko
nulur. 

41. — Kanunu mezkûrun 201 nci maddesinin zeyli 
berveçhiati tadil edilmiştir : 

Bir kadının şahsı aharla rızaen icra eylediği fiilî 
şeniden dolayı aleyhinde takibat icrası beyinlerinde 
zevciyet kaim olduğu halde yahut talâk vukuundan 
itibaren dört ay nihayetine kadar zevcinin ve kadın 
müteahhil olmadığı veya zevci kaybolduğu takdirde 
velisinin şikâyetname ita etmesine muallâk olup, şi
kâyeti vakıa üzerine irtikâbı zina eylediği tahakkuk 
eyleyen kadın üç aydan iki seneye kadar hapis ile 
mücazat olunur. 

Bu fiilde kadının şeriki olan şahıs dahi müteehhil 
ise üç aydan iki seneye kadar, gayrı müteehhil ise bir 
aydan bir seneye kadar hapsolunur. Bundan başka 
kendisinden yirmibeş liradan beş yüz liraya kadar ce
zayı nakdi alınır. 

Bu bapta kabule şâyân olabilecek delâil fiilî mez
kûru icra halinde bulunmaklıktan veya fiilin henüz 
icra edilmiş olduğunu müeyyet kıraatinden yahut ken
di zevcesi ile birlikte sakin olduğu hanede bir şahıs 
ile fiilî şeni icra etmiş olduğu zevcesinin şikâyetna
mesi üzerine tahakkuk eden zevç üç aydan iki seneye 
kadar ve yirmibeş liradan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdi ile mücazat olunur. 



Şu kadar ki gerek kablelhüküm ve gerek badelhü-
küm zevç veya veli veya zevce davadan feragat eder 
yahut zevç tekrar zevcesini alırsa gerek kadın gerek 
şeriki cürm ve gerek zevç hakkında hakkı takip ve 
ceza sakıt olur ve esnayı tahkikat ve muhakemede 
müşteki vefat ederse kezalik bunlar hakkında takibat 
icra edilemez. 

42. — Aynen kabul edilmiştir. 
43. — Kanunu mezkûrun 202 nci maddesinin bi

rinci zeyli berveçhiati tadil edilmiştir. 
Ünas ve zükûrdan genç kimseler© harfendazlık 

edenler bir haftadan bir aya kadar ve sarkıntılık 
edenler bir aydan üç aya kadar hapsolunurlar. Nisa 
kıyafeti ile makam nisvan olan mahallere gidenler 
mücerret bu fiilden dolayı üç aydan bir seneye kadar 
hapsolunurlar ve böyle tebdili kıyafetle girmiş olduk
ları yerde kanunen işbu cezadan eşed bir cezayı mu
cip olan bir cinayet veyahut bir cünhaya iptidar etmiş 
ise o fiilin cezası ile cezalandırılır. 

44. — Aynen kabul edilmiştir. 
45. — Kanunu mezkûrun 205 nci maddesi (35) 

berveçhiati tadil edilmiştir. 
Bir sabinin yerine diğerini koyarak değiştirenler 

yahut bir hatunun tevlid etmemiş olduğu çocuğu on
dan tevellüt etmiş yerine koyanlar altı aydan üç sene
ye kadar hapis ile mücazat olunur. 

46. — Kanunu mezkûrun 205 nci maddesine ber
veçhiati birinci zeyil ilâve edilmiştir : 

Hükmen birine veya bir mahalle tevdi olunan ço
cuğu mahkûmunlehin rızasını istihsâl etmeden kaçı
ran veya kaçırtan veya bilerek yanına alanlar onbeş 
günden altı aya kadar hapis veya on liradan yüz lira
ya kadar cezayı nakdi ile mücazat edilir. 

47. — Kanunu mezkûrun 205 nci maddesine ber
veçhiati ikinci zeyl ilâve edilmiştir : 

Kendini muhafazaya muktedir olmayan bir çocu
ğu veya malûlü bir mahalle terkeden veya ettiren kim
se üç aydan bir seneye kadar hapsolunur. îşbu efâl 
bunların hastalanmasına sebep olur veya baba ve ana 
ve evlât tarafından ika edilirse altı aydan iki seneye 
kadar hapsolunur. 

Keyfiyeti terkten vefat vukua geldiği takdirde yedi 
seneden ziyade olmamak üzere kürek cezası hükmo-
lunur. 

Kendisini muhafazaya muktedir olmayan bir ço
cuğu veya malûlü ücra bir mahalle terkeden veya et-

(35) Haşiye kanun tekliflerinden sonra ve sırasın
da gösterilmiştir. 

tiren kimse altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 
tşbu ef'âl bunların hastalanmasına sebep olur veya 
baba veya ana veya evlât tarafından ika edilirse faili 
bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. Keyfiyeti 
terk çocuk veya malûlün daimî hastalığını intaç ettiği 
takdirde muvakkaten kürek cezası hükmolunur. 

Ef'âli mezkûre telefi nefsi intaç etmiş ise faili beş 
seneden ekal olmamak üzere küreğe konulur. 

48. — Kanunu mezkûrun 206 nci maddesi (36) 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Her kim zükûr ve ünasdan bir şahsı cebir ve teh
dit veya hile yahut iğfal ile bir tarafa kaçırırsa berveç
hiati. mücazat olunur : 

Bu suretle kaçırılan zükûrdan olup da onbeş ya
şını ikmal etmemiş ise faili iki seneden üç seneye ka
dar hapsolunur. 

Kaçırılan çocuk ünasdan olursa faili muvakkaten 
küreğe konulur. Kaçırılan şahıs zükûrdan olsun ünas
dan olsun fiilî şeni vukubulmuş ise faili hakkında on 
seneden ekal olmamak üzere kürek cezası tertip olu
nur. 

Kaçırılan şahıs gerek zükûrdan gerek ünastan ol
sun onbeş yaşını ikmal eylemiş ise faili bir seneden üç 
seneye kadar hapsolunur. Kaçırılan kadının kocası 
varsa yahut fiilî şeni vukubulmuşsa faili beş seneden 
ekal olmamak üzere küreğe konulur. 

Kaçırılan şahıs nihayet kırksekiz saat zarfında ve 
bir gûna tecavüz vukubulmaksızın bilihtiyar ailesi ta
rafından alınması mümkün olan emniyetli bir ma
halle bırakılmış ise ceza bir mahtan bir seneye kadar 
hapistir. 

Kaçırılan kız veya kadın hakkında nikâh vukubu-
lup da yirmi yaşını ikmal eylemiş ise kendisinin ve ik
mal eylemediği halde velisinin davadan feragati ile 
hukuku umumiye davası ve hüküm sadir olmuşsa ce
zanın infazı tecil olunur ve müruru zaman haddine 
kadar bilâ sebebi makbul talâk vukuu halinde taki
bat tekrar edilir. 

Evvelce hüküm sudur etmiş ise hükmü vaki infaz 
olunur. 

îşbu fıkra ahkâmı, (197 ve 198) nci maddeler 
hakkındadır. 

Hukuku umumiye davasının veya tenfizi cezanın 
tehiri fer'an zimethal olanlara da şâmildir. 

(36) Haşiye kanun tekliflerinden sonra sırasında 
gösterilmiştir. 



: Ancak davanın ve cezanın tecil ve tehirini müstei-
zim olan ahvalde fer'an zimethal olanlar hakkındaki 
hukuku umumiye davası ile cezanın sukutunu müs-
telzimdir. 

49. — Aynen kabul edilmiştir. 
40. — Kanunu mezkûrun 214 ncü maddesi (37) 

berveçhiati tadil edilmiştir. 
Her kim diğer kimse aleyhinde bir cürmü mahsus 

tayiniyle veya cürüm teşkil etmeyecek bir maddei 
mahsusa beyanı ile halkın hakaret ve husumetine ma
ruz kılacak veya namus ve itibarını kesredecek isna-
dat ile zem irtikâp ederse iki aydan bir seneye kadar 
hapsolunur. Zem müstelzimi ceza olmak için atide 
gösterilen suretlerden birisiyle vaki olmak şarttır. 

Evvelâ : Mütecavizi aleyhin vicahında bir mes-
liste veya eşhası sairenin işitebileceği bir mevkide ale
ni olmalıdır. 

Saniyen : Mütecavizi aleyhin gıyabında ve fakat 
müçtemi veya müteferrik bir çok eşhas ile ihtilâf ede
rek icra edilmelidir. 

Salisen : Umuma neşr ve teşhir olunmuş veya bir 
kısım kesana tevzi edilmiş yazı, resim, kroki veya 
karikatür veyahut doğrudan doğruya mütecavizi aley
he gönderilmiş açık mektup veya kartpostal vasıtası 
ile vukubulmahdır. 

Rabian : Her nevi cerait ve risali yevmiye ve mev
kuta veyahut her nevi matbuat ve vasaiti neşriye ile 
ika edilmelidir. 

Zem ile duçarı mücazat olan şahsın aleyhine zem-
min mevzuu olan maddeden dolayı takibatı kanuni
ye icra edilmiş olur ve mütearrız olan şahsın müte
cavizi aleyhin bicürüm olduğunu bilerek isnadatta bu
lunduğu tahakkuk eylerse zem iftiraya münkalib olur 
iftira hakkındaki maddei kanuniye hükmüne tevfiki 
muamele olunur. 

Zem cürmünü irtikâp eden şahıs beraati zimmeti 
zımnında mütecavizi aleyhe isnad eylediği fiilin sıh
hat veya şöhretini ispat etmek isterse işbu iddiası ka
bul olunmaz ancak mütecavizi aleyh olan kimse me
murini devletten olup da isnad olunan fiil vazifei me
muriyetine taallûk ettiği veyahut herhangi bir şahıs 
aleyhinde olursa olsun zemmin mevzuu bir cürmü ka
nunî olduğu takdirde sıhhatini ispat iddiası kabul olu
nur ve şu halde isnad olunan fiü sabit olur. Veya bun
dan dolayı mütecavizi aleyh olan şahıs mahkûm edi
lirse zem cezası sakıttır. Aksi takdirde cezanın haddi 
azamına kadar hükmolunabilir. 

(37) Haşiye kanun teklifleri sonunda ve sırasında 
gösterilmiştir. 

33 — 

| tspat iddiasını tekkik ve intacı fiilin nevi ve ma
hiyeti ve tarafeynin sıfatı ne olursa olsun zem dava
sını rüiyet eden mahkemeye aittir. ŞU kadar ki fiili 
vakiin nevi ve mahiyetine ve mütecavizi aleyhin sıh-

I hatine nazaran işbu iddianın ruiyet ve hükmü diğer 
bir mahkemeye ait ise subutu takdirinde mahkeme zem 

I cezasının sukutuna hükmederek asıl fiilin hükme raptı 
zımnında evrakı davayı mercii aidine tevdi eder. Bir 
de zemmin mevzuu bir cürüm olup da müruru zaman 
gibi bir sebebi kanuniden naşi mütecavizi aleyh olan 
kimse hakkında takibat icrası mümkün olmaz ise is
patı iddiası mesmu olmaz. 

Her kim bir maddei mahsusa tayin etmeksizin her 
I ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöh

ret veya haysiyetine taarruzla kadh fiilini irtikâp eder
se onbeş günden altı aya kadar hapsolunur veya buna 

j mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdi alı
nır. 

I Kadh cürmü dahi zem hakkında beyan edilen 
süveri erbaadan biriyle ika edilmek şarttır. Kadhın 
faili tarafından isnadatı vakıanın ispatı sıhhatine mü
teallik vaki olacak iddia katiyen kabul olunmaz. An
cak kadhın mevzuu kanunen ceraimden madud olup 

j da faili cürüm bunu tayin ve tahkik suretiyle bir mad-
j dei mahsusa haline kalbederek zem mevkiinde bulun

mak istemekte muhayyerdir. Ve bu takdirde artık 
kadhdan dolayı takibat icra edilemeyip hakkında 

j zemmin ahkâmı cereyan eder. 

I Zem ve kadh cürmünün icrasında mütecavizi aley
hin ismi sarahaten zikredilmemiş veya isnadatı vakıa 
ipham edilmiş olsa dahi sureti ikaı cürme nazaran 

I isnadatm mahiyetinde ve müddeinin şahsına matufi-
yetinde tereddüt edilemeyecek derecede karain görül-

I düğü takdirde hem ismi zikredilmiş ve hem de azviy-
yat tasrih kılınmış gibi muamele olunur. Şeraiti er-

I baa haricinde olarak bir kimse aleyhinde muvace-
I hesinde lisanen veyahut kendisine hitap edilmiş veya 

ıttılaına isali kastolunmüş bir mektup ile azviyyat ve 
isnadat veya âdiyen italei lisanda bulunan veyahut mu
vacehesinde bir muamelei galiza veya bir işareti mah
susa ile icrayı tahkir eyleyen kimse yirmidört saatten 
bir aya kadar hapsolunur ve yirmibeş liraya kadar 
cezayı nakdi alınır. 

Zem veya kadh veya italei lisan keyfiyeti her nevi 
cerait ve risaili yevmiye ve mevkuta veyahut her nevi 
matbuat ve vasaiti neşriye ile ika edildiği takdirde mu
ayyen olan ceza iki kat hükmedilir. Mütecavizi aleyh 
hakareti vakıaya kendi hareketi muhiıkkası ile sebebi-
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yet vermiş veya hakarete duçar olduktan sonra ken
disi de bilmukabele icrayı hakaret eylemiş veyahut tar* 
ziye kabul etmiş ise mahkeme icabı hale göre tarafey
nin veyahut yalnız birinin cezasını bir sülüsten iki sü
lüse kadar tenzil ve kamilen de iskat edebilir. 

tşbu maddede beyan olunan ceraimden dolayı ta
kibat icrası mütecavizi aleyhin usulen davayı şahsî 
ikamesine mütevakkıf olup, ancak iftiradan maada 
ahvalde müddeinin ikamei davadan sonra davayı va
kıadan feragati ile dahi hukuku umumiye davası sa
kıt olur. 

Müşteki ikamei dava ile beraber aleyhinde irtikâp 
olunan cürümden dolayı duçar olduğu zararı maddi
nin tazminini talep etmekten başka kendisine iras edil
diğini zannettiği zararı manevî mukabilinde dahi dile
diği kadar tazminatı nakdiye iddia edebilir. Cürmün 
ehemmiyet ve şiddetine, mütecavizi aleyhin vaziyeti 
içtimaiyesine göre işbu tazminatın miktarı mahkeme
ce takdir ve hükmolunur. Cürüm sabit olup da ceza
nın sakıt olduğu ahvalde tazminat iddiası reddolunur. 

16 Temmuz 1325 tarihli Matbuat Kanununun bu 
mevada muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

51. — Kanunu mezkûrun 219 ncu maddesine (38) 
berveçhi âti zeyl ilâve edilmiştir : 

Müsellâh oldukları halde dağlara, kırlara çıkarak 
rastgeldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını irti
kâp eden eşhas ki, kutaî tarik tesmiye olunurlar, bu 
makule hâl ve sıfatlarına, derecei şekavetlerine göre 
beş seneden akal olmamak üzere muvakkaten ve bu 
cinayette sabıkalı ve şekaveti müstemire ashabından 
olanlar müebbeden küreğe konulurlar. Bu cinayette 
mükerrer olanlar veyahut tuttukları eşhasa işkence ve 
gaddarane surette eziyet edenler ve bu yolda adam öl
dürmüş bulunanlar idam olunur. 

52. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Çorum 
Kâtip 
Bozok Aza 

Ahmet Hamdi Eyüp Sabri 
Aza Aza 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Aza Aza 
Bayezıt 
Şefik 
Aza Aza 

Nafiz 

Sayfa altlarında sıra numarasıyle gösterilen haşi
yeler aşağıdadır. 

1. 40 ncı maddenin son fıkrası : 
(Hini ikaı cürümde onbeş yaşını itmam etmiş 

olup da onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam 
veya müebbet kürek veya müebbet kalebentlik veya 
müebbet nefi cezalarını müstelzim olan ahvalde İs
lahı nefis için yedi seneden onbeş seneye kadar hap-
solunur ve muvakkat kürek veya muvakkat kalebent
lik veyahut nefyi muvakkat cezalarını müstelzim ah
valde kezalik İslahı nefis için mücazatı asliye müd
detinin nısfından sülüsanı müddetine kadar hapso-
lunur ve her iki surette dahi beş seneden on seneye 
kadar zabıta nezareti altına alınabilir. Ve eğer cürüm 
zikrolunan cezaların madununda ise cezayı aslinin 
rub'u badettenzil hapis cezası tayin olunur.) 

2. 41 nci madde — Mücrimin bir cürmü hini 
irtikâbında cinnet halinde bulunduğu sabit olursa 
mücazatı kanuniyeden mafuvv tutulur. 

3. 55 nci madde — (Muaddel altı Cemaziyelahır 
1329, 22 Mayıs 1327) Embiyayı izam hazeratına 
karşı alenen fezahati lisaniyeye içtisarı sabit olan
lar bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Zatı hazreîi padişahının hayatına suikast eden 
veyahut işbu suikastın icrasına teşebbüs eyleyen kim
se idam olunur. Şahsı hümâyûna taarruz eden kimse 
muvakkaten küreğe konulur. Her kim bizzat veya 
bilvasıta tab'ayı Devleti Aliye ve sekenei mahrusayı 
Zatı Hazreti Padişahı veyahut Hükümeti Osmaniye 
aleyhine müsellahan isyan ettirmek üzere tahrik edip 
de maksadı olan kazıyei isyan fiile çıkarsa idam ve 
maddei isyanın icraasına başlanmış olursa ol kimse 
on seneden ekal olmamak üzere kalebentlik cezası 
ile mücazat olunur. 

Zatı Hazreti Padişahıye alenen italei lisana cür'e-
ti sabit olan şahıs üç aydan üç seneye kadar hapso
lunur. Kanunu esasiyi ve hükümetin şekil ve heyeti 
voya saltanatı seniyenin usulü verasetini tağyir ve 
tebdil veya imhaya cebren teşebbüsü sabit olan şa
hıs idam olunur. 

Zeyl — (6 Cemaziyelahir 1329, 22 Mayıs 1327) 
her kim düveli mütehabbe rüesayı hükümetinden biri 
aleyhine cürüm ika edecek olursa kanunen o cürme 
mahsus olan cezanın sülüs miktarı tezyid olunur. 

Takibatı cezaiye ceryanı mütearrızı aleyhin şikâ
yetnamesine mütevakkıf ef'âl vukuunda devleti ec-
nebiyenin hükümeti tarafından usulen şikâyetname 
verilmek iktiza eder. 
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ecnebiye aleyhine bir cürüm ika edildiği takdirde o 
cürme mahsus olan ceza sülüs miktarı tezyid olunur. 
Cürmü tahkir nev'inden ise takibat icrası mütecavi
zi aleyhin şikâyetine mütevakkıftır. 

Her kim resmen keşide kılınmış olan devleti di
ye veya düveli mütehabbe sancağına ve tuğra veya ar
masını kasdı hakaretle şak ve tahrib ve suveri saire 
ile tezlil ederse altı aydan üç seneye kadar hapis ile 
mücazat olunur. 

4. 56 ncı madde — Her kim memaliki mahrusa 
ahalisini yekdiğeri aleyhinde silâhlandırarak mukate-
leye tahrik ve igraba veyahut bazı mahallerde gasb 
ve garet ve tahribi memleket ve katli nüfus ef'âlini 
ikaa mütecasir olup da kazıyei fesad tamamıyle fiile 
çıkar veyahut maddei fesadın icrasına başlanmış olur
sa ol kimse kezalik idam olunur. 

5. 57 nci madde — Balâda muharrer 55 nci ve 
56 ncı maddelerde beyan olunan fesadlardan birini 
birtakım eşkiya ile birlikte olarak icra eder veyahut 
icrasına tasaddi eylerler ise ol cemiyeti şekavete da
hil bulunanlardan asıl reisi eşkiya ve muharriki mef-
sedet olanlar her nerede tutulursa idam olunur sair
lerinden dahi mevkii cinayetinde ahz ve girift olu
nanlar maddei fesadda tebeyyün edecek cinayet ve 
methallerinin derecatına göre müebbet veyahut mu
vakkat küreğe vaz olunur. 

6. 58 nci maddenin birinci zeyli — 19 zilkade 
1309, 2 Haziran 1308 ve bir heyeti fesadiyenin mak
sadını icra veyahut bir şahsa veyahut müteaddit eş
hasa suikast için her ne suretle olursa olsun eslihayı 
nariye ve alât ve edevatı sairei cariha ve mühlike 
icad ve imal ve istihsâl eden veyahut taşıyan şahıs 
maddei fesad ve katil fiile çıkarsa idam olunur. Ve 
fiile çıkmayıp da teşebbüs derecesinde kalırsa on 
seneden ekâl olmamak üzere kürek cezası ile müca
zat olunur. 

İkinci zeyl — Bir heyeti fesadiyenin maksadı ih-
tilâlcuyanesi veyahut bir veya müteaddit kesana sui
kast ile fikri mel'anet icra için her kim olursa olsun 
ve her ne şekil ve surette bulunursa bulunsun defa
ten bir çok eşhas katil ve ifna ve büyüt ve mesakin 
ve sefain ve vasaiti nakliye ile umumun memerr ve 
mubberlerini hedm ve imha edebilecek dinamit ve 
bomba ve buna mümasil alâtı muhribeyi icad ve ih
zar ve nakil ve memaliki ecnebiyeden memaliki şa
haneye ithal ve ihfa ve istimal eden eşhas ile bun
lara müşareket ve bu hallere teşebbüs eyleyenler mad

dei fesad veya katil fiile çıksın çıkmasın her halde 
idam olunur. 

Böyle alâtı muharribenin icat ve imal ve ihzar 
ve nakil ve ithal ve ihfa ve teşebbüs veya istimaline 
muttali olan her fert bunu bizzat veya bilvasıta der
hal canibi hükümete ihbar etmeye mecburdur. Bu 
mecburiyeti bir suiniyete mukarin olarak bilâ özrü 
sahih ifa etmedikleri sabit olanlar maddei fesad ve
ya katil fiile çıkarsa müebbeden, çıkmazsa muvak
katen küreğe konur. 

Üçüncü Zeyl — 27 saf er 1326, 17 Mart 1327 ba
lâda mürakkam zeyillerde beyan ve tadat olunan 
alâtı muhribe ve edevatı cariha ve mühlike ile sair 
bu kabil eşyayı muzırrayı merakibi bahriye ve ber
riye ile memaliki mahrusui şahaneye ithal ve erbabı 
tesaddan olan eşhası hal ve sıfatlarını bilerek meva-
kii muayyenesinin gayrı mahalden ihraç eyleyen ve 
bu makule fesede ile sali'füzzikir alât ve edevatı muh
ribe eşyayı muzırrayı dahili memaliki şahanede bir 
mahalden diğer mahalle nakleden ve bu ahval ve 
keyfiyata vesatette 'bulunan vapur ve yelken ve se
fain kaptanları ve sandalcılar ve kayıkçılar ile eşhası 
mire fiillerini derecesine göre muvakkaten küreğe 
konulur. 

(7) 59 ncu Madde — Her kim tarafı devleti ali-
yeden memuriyeti veyahut devletçe makbul olacak 
bir sebep olmadıkça bir fıkrai askeriye veya bir
takım asker veyahut donanmasının veya cenk sefi
nesinin veyahut bir kal'a, veya bir mevkii müstahke
me veyahut bir liman veya bir şehrin kumandasını. 
alırsa ve her kim memur olduğu asker kumandasını 
terk etmesi için tarafı devleti âliyeden vaki olan em
re imtisal etmezse ve her bir kumandan maiyetinde 
olan askere izin verilerek dağıtılması hakkında vaki 
olan evamiri devleti aliyeye kezalik sebebi makbul 
olmadıkça imtisal etmeyerek başında tutarsa idam 
olunur. 

(8) 60 ncı Madde — Muaddel. (22 Zilhicce 1297) 
Devleti aliyenin asakiri muvazzafa ve zaptiyesini 
ikaı isyan ve ihtilâle tahrik edenler müebbeden kü
reğe konulur ve bunları imal ve istihdama memur 
olanlardan her kim olursa olsun işbu askerin salta
natı seniye emriyle icra olunan ahzı neferatı askeri
ye maddesi aleyhine hareket eylemelerini talep veya
hut emrederse nefyi ebed cezası ile ve eğer bu emir 
ve talebin asarı fiiliyesi görülür, yani memur olan 
kuvvei askeriyenin böyle emri nâmaraziye mutava
atı ile Devleti aliyenin ol hususta olan matlabının 
icrasına fiilen mümanaat olunursa âmir olan kimse 



idam ile mücazat olunur ve böyle hilafı marazi emre 
mutavaat edenlerin zabit ve sergerdeleri dahi mu
vakkat kürek cezası ile mücazat kılınır. 

Zeyli — Muaddel 7 Ramazan 1332 - 17 Tem
muz 1330, 60 ncı maddede zikir ve tadat olunan ah
val haricinde olarak benî ve bahrî asakiri Osmani-
yeyi resen ve naklen makalât neşri veyahut bir içti
mai umumide veya mecmaı nâs olan mahallerde nu
tuk iradı veyahut müçtemi veya müteferrik ihtilâtlar 
ile telkinat icrası suretlerinden biriyle itaat ve inzi
battan huruca teşvik ve tahrik edenler muvakkaten 
kal'abent olur. 

(9) 61 nci Madde — Her kim devleti aileyeye 
müteallik olan ebniye ve her nevi mühümmat ve eş
ya ve mahsenleri ankastin yani hiyaneten ihrak ve 
hedmederse İdam olunur. 

(10) 62 nci Madde — Her kim devleti aliyenin 
emlâk ve emvali nüfuzunu veya ahaliden bir cemmi 
gaf inin emlâkini zabt ve yağma ve garet etmek ve 
bu misilli cinayet eshabınm aleyhinde hareket eden 
asakiri devleti aliyeye karşı durmak zımnında teşek
kül etmiş olan müsellah eşkiya cemiyetine baş olur 
veyahut bu cemiyet içinde bir kumanda sahibi bulu
nursa idam olunur. Ve bu makule eşkiya cemiyetle
rine dahil bulunanlardan cemiyetlerde söz ve ku
manda sahibi olmayanlar mahalli fesadda tutulduk
ları halde muvakkaten küreğe konulur. 

Zeyl — (17 Cemaziyelahir 1277) Dağlarda ve 
kırlarda müsellah oldukları halde gezerek rastgel-
dikleri yolcuları tutup soymak fazihasını irtikâb eden 
eşhas ki, kutaı tarik tesmiye olunurlar, bu makuleler 
hal ve sıfatlarına ve derecei şekavetlerine göre mu
vakkat veyahut müebbet kürek cezası ile mücazat 
olunur. Fakat içlerinde bu cinayette sabıkalı ve şe-
kâveti müstemirre esbabından olanlar veyahut tut
tukları eşhasa işkence ve gaddarane surette eziyet 
edenler veya kutaı tarik yolunda adam öldürmüş bu
lunanların idamlarına hükmolunur. 

(11) 64 ncü Madde — Böyle şekavet cemiyetle
rinde bir kumanda ve hizmet sahibi olmayan kimse
lerden memurini mülkiye ve askeriye taraflarında 
dağılmaları için ilk defa vukubulan tembih ve teklife 
imtisal ile savuşup giderek veyahut sonra dahi mev
kii fesaddan gayrı mahallerde silâhsız olarak bilâ-
mukavemet tutulan eşhas haklarında ehli fesad ceza
sı hükmolunmayıp eşhasın işlemiş oldukları ceraimi 
mahsusaları varsa onlara mebni mücazat olunur ve 
o makule eşhas zaptiye nezareti altında bulunur. 

36 — 
(12) 65 nci Madde — Üssat ve eşkiya takımın

dan olup da icrayı isyan ve şekâvete tasaddiden ve
ya taharriyata şurudan mukaddem şeriki töhmet 
olanları memurini devlete haber verenler veyahut ta
harriyata şurû olunduktan sonra şeriki töhmet olan
ları tevkif ettirmek esbabını istihsal edenler sairleri 
hakkında icra olunacak mücazattan muaf olup, fa
kat iki seneyi tecavüz etmemek üzere zaptiye neza
reti altında tutulur. 

(13) 66 ncı Madde — Her kim meydan ve esvak-
da ve mecmai nâs olan mahallerde gerek nutuk ede
rek ve gerek yafta yapıştırarak veyahut matbu va
raka neşreyleyerek ahali ve sekeneyi işbu fasılda be
yan olunan cinayetleri işlemeye doğrudan doğruya 
tahrik ederse ol cinayetlerin fiilen mürtekibi gibi 
mücazat olunur. Fakat zikrolunan tahrikatın bir gû-
na eseri fiilisi zuhur etmezse nefyi ebed cezası ile 
mücazat kılınır. 

Birinci Zeyl — 19 Zilkade 1309, 2 Haziran 1308 
bu makule tahrikat ve ifsadata dair matbu ve gayrı 
matbu evrak ve risaili muzırrayı neşretmek üzere 
nezdinde hıfzedip de henüz neşredememiş olan şahıs 
beş seneden ekal olmamak üzere kalebent edilir. Ve 
erbabı fesaddan olmayıp da yalnız eline geçen bu 
makule evrakı muzırrayı memurini devleti, aliyeye 
ibraz ve ita etmeyerek nezdinde saklayan kimse bir 
seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

ikinci Zeyl — (7 Ramazan 1332, 17 Temmuz 
1330) 66 ncı maddede beyan olunan ahval haricin
de olarak kavanin ve nizamatı devlete âdemi itaata 
halkı teşvik ile inzibat ve emniyeti memlekete tehiikc 
iras edecek surette makalât neşredenler veya sünufu 
muhtelifei ahaliyi yekdiğeri aleyhine tecavüze tahrik 
ve tahriş yolunda neşriyatta bulunanlar yahut bir 
içtimai umumide veya mecmaı nâs olan mahallerde 
bu suretle iradı nutuk eyleyenler iki aydan iki sene
ye kadar hapsolunur bunlardan beş liradan elli lira
ya kadar cezayı nakdi alınır. 

(14) 112 nci Madde — Mahakim ve mecalis me
murlarına vesair memurini devleti aliyeye memuri
yetlerini icrada iken, veyahut hükmü memuriyetten 
dolayı bunların kadrü namuslarına nakise verecek 
surette muamelei hakaret ve italei lisana ve ihafeye 
cür'et eyleyenler olursa bir haftadan altı aya kadar 
hapsolunur. Ve hakareti italei lisan ve ihafe keyfi
yetleri mahakim ve mecalisin murakabesi vaktinde 
bulunursa buna mütecasir olan kimse altı aydan bir 
yıla kadar hapsolunur. 

(15) 113 ncü Madde — (Muaddel. 6 Cemaziyel
ahir 1329, 22 Mayıs 1327) asakiri nizamiye ve Hü-
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kümet tarafından alelıtlak zabıtaya ve idareye me
mur bulunanlar memuriyetlerini icrada iken, yahut 
icra ettikleri hükmü memuriyetten dolayı kadrü na
muslarına nakise verecek suretle haklarında muame
leyi hakarete ve italei lisana ve ihafeye cür'et eden
ler olursa bir haftadan üç aya kadar hapis veyahut 
bir mecidiye altınından üç mecidiye akınına kadar 
cezayı nakdi ahz olunur ve bu misilli hakaretle asa-
kiri nizamiye ve jandarma zabitanı ve polis komiser 
ve muavinleri haklarında vukubulursa on beş gün
den altı aya kadar hapsolunur ve bu misillû hakaret 
ve ihafenin icrasında teşhiri silâh eden olursa her 
halde altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

(16.) 130 ncu Madde — Her kim devleti aliyeden 
selâhiyet ve mezuniyet olmaksızın hutbehut bir me
muriyeti mülkiye ve askeriye sıfatında görünür veya
hut bu memuriyetlere müteferrî mevadı icra eylerse 
üç aydan eksik olmamak üzere hapis cezası ile mü
cazat olunur. Ve bu harekete mütecasir olan sahte 
fermanı âlî ve emirnamei sâmî ve buyuruldu misilli 
evrakı resmiye irae ve neşriyle sahtekârlığa cür'et 
ederse hakkında on beşinci fasılda beyan olunacağı 
veçhile sahtekâr cezası dahi ayrıca hüküm ve icra 
olunur. 

Zeyl — 6 Cemaziyelahir 1329, 22 Mayıs 1327, 
bir kimse Hükümete derhal müracaata muktedir ol
duğu ahvalde ve cebir ve şiddet icrası ile bizzat istiy-
fayı hak eyler ise bir seneye kadar hapsolunur. 

Cürmün faili hakkın sıhhatini ispat eylerse göre
ceği cezanın üç rub'u kadarı tenzil olunabilir. Hük
men kendi yedi nez olunup da müstehakına teslim 
kılınan emvali gayrı menkuleyi tekrar zabt ve işgal 
eyleyen şahıs bir aydan bir seneye kadar hapsolu
nur. 

Eğer bu fiil cebir ve şiddet istimali veya tehdit 
ikaı suretiyle veyahut müsellehan ve birden ziyade 
eşhas tarafından icra edilirse hapis cezası altı aydan 
iki seneye kadar temdit olunur. 

(17) 132 nci Madde — Sunufu tebaayı şahanenin 
Devletçe icrasına mezun oldukları resm ve ayinleri
ne bir kimse tarafından taarruz vukubulur veyahut 
bunların icrasına fiilen ve tehdiden mümanaat vukua 
gelirse o kimse derecei muamelesine göre bir hafta
dan üç aya kadar hapis ile tedib olunur. 

(18) 139 ncu Madde — Adabı umumiyeye muha
lif olarak nazmen ve neşren hezel ve hicve dair şey
lerini veyahut edepsizce resim ve tasfiri basan ve 
bastıran ve neşreden kimseden bir mecidiye altınm-

[ dan beş mecidiye altınına kadar mücazatı nakdiye 
alınır ve yirmi dört saatten bir haftaya kadar hapso
lunur. 

[ (19) 144 ncü Madde — (10 Şubat 1332, 13 Hazi
ran 1340) Her kim Memaliki Osmaniyede tedavül et
mekte bulunan altın ve gümüş meskukâtı osmaniye-
yi takliden sikke kat eder. veyahut bunları Memaliki 
Osmaniyeye ithal eyler ve bu misilli kalp meskukât 
sürücülüğü iie meşgul olursa muvakkaten küreğe ko
nulur. 

(20) 146 ncı madde mevadı sabıkada beyan olu
nan kalp ve züyuf meskukâtı sahih zannı ile alıp ve
ren kimseler haklarında kalp sürücülük töhmeti az-

. volunmak iktiza etmeyip fakat o makule meskukâtı 
faside ellerine geçtikten sonra kalp ve züyuf olduğu
na vakıf oldukları halde sürerlerse sürdükleri meblâ
ğın lâakâl üç misli nihayet altı misli cezayı nakdi 
alınır ve bu cezayı nakdi hiç bir halde bir mecidiye 
altınından aşağı olmayacaktır. 

(21) 148 nci Madde — Evamiri Devleti Aliyeyi 
taklid eden ve ettiren veyahut evamiri aliyeyi tağyir 
eden ve ettiren ve memurini devletin sah ve imzasını 
taklit eden ve ettiren ve devleti aliye memuriyetleri
ne ve memurlarına mahsus bir mühürü takliden sah
te mühür imal eden ve böyle sahte mühürü istimal 
eyleyen ve bilcümle hazain ve mal sandıklarının mü-
tedavil olan esham ve tahvilât ve sergi vesair her gü-
na senedatını taklit veya sahtekârlıkla tağyir eden ve 
böyle sahte kavaim ve senetler istimal veyahut me
maliki mahrusaya ithal eyleyen kimseler on seneden 
aşağı olmamak üzere muvakkaten kürek veya kale
bentlik cezası ile mücazat olunurlar. 

(22) 149 ncu Madde — Her kim miriye müteal
lik olan her nevi turalı damgalardan birini taklit 
veya sahtekârlık suretiyle tağyir ederse on seneyi 
tecavüz etmemek üzere muvakkaten kürek veya ka
lebentlik cezası ile mücazat kılınır. Ve böyle turalı 
mîrî damgalarından birini bertakrib ele geçirip de 
onu Devlet ve memlekete muzır olacak surette isti
mal eden kimse üç sene hapsolunur. 

Birinci Zeyl — Cemaziyelevvel 1335, Mart 1333, 
her kim Devleti Osmaniyeye ait posta pullarını taklit 
veya sahtekârlık suretiyle tağyir eder ve. ettirir ve bu 
makule taklit veya tağyir edilmiş posta pulla
rını bilerek satan veyahut sattırırsa on seneyi tecavüz 
etmemek üzere muvakkat kürek veya kalebentlik ce
zası ile mücazat olunur ve kezalik her kim olursa ol
sun bu makule taklit ve tağyir edilmiş posta pulla
rını posta idaresince nakli mecaz olan evrak ve eşya 



ve mekâtip üzerinde bilerek kullanır veya evvelce 
istimal ve iptal edilmiş olan posta pullarını mezkûr 
evrak ve eşya ve mekâtip üzerine vaz ederek tekrar 
istimale cüret ederse bir Osmanlı altınından beş Os
manlı altınına kadar cezayı nakdi ahzı ile mücazat 
olunur. 

İkinci Zeyl — 15 şefe»' 1332, 10 Kânunuevvel 
1331, her kim devletin veya devairi belediyenin bir 
kıymeti nakdiyeyi haiz olan her nevi damgalı evra
kını taklit veya sahtekârlık suretiyle tağyir eder ve
ya ettirir ve bu makule taklit veya tağyir edilmiş ev
rakı bilerek satar veyahut sattırırsa on seneyi teca
vüz etmemek üzere muvakkat kürek veya kalebent
lik cezası ile mücazat olunur. 

Bu makule taklit veya tağyir veya evvelce istimal 
ve iptal edilmiş veya mevkii istimalden kaldırılmış 
olan evrakı bilerek istimal eden şahıs dahi bir Osman
lı altınından beş Osmanlı altınına kadar cezayı nak
di ile mücazat olunur. 

(23) 160 ncı Madde — Her nevi hidematı devlet
ten kendini veyahut aharını muaf ettirmek üzere 
etibba ve cerrah namına olarak illeti vücuduyesini 
mutazammm sahte şahadetname yapan bir şahıs bir 
seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

(24) 171 nci Madde — Hükmü kanunî hukuku 
şahsiyeyi iskat edemeyeceğinden maktulün veresesi 
varsa onların iddiaları üzerine hukuku şahsiye dava
sı mahakimi şerriyeye havale olunur. 

(25) 179 ncu Madde — Cerh ve darb eğer mad-
dei sabıkada mezkûr olan dereceden hafif olursa ca-
rih ve darıb olan kimse bir haftadan bir seneye ka
dar hapsedilir ve bir liradan on liraya kadar cezayı 
nakdiye mahkum olur veya bu cezaların yalnız biri
si hükmolunur ve eğer bunu evvelce tasavvur ve tas-
mim ederek yapmış olduğu tebeyyün. ederse hapis 
müddeti bir aydan iki seneye kadar temdit olunur. 
Katil kastı ile olmayarak mücerret ihafe için birine 
silâh çeken kimse dahi bir haftadan altı aya kadar 
hapis olunur. . 

Âba ve ecdat ve ümmehat ve ceddatından birini 
darb ve cerh eyleyenler berveçhi ati mücazat olu
nurlar. 

Darb ve cerh bir gûna arazı ve emrazı mucip ol
mamış ise darıb ve carih on beş günden iki seneye 
kadar ve 178 nci madde mezkûr hastalığı mucib ol
muş ise dört aydan ekal olmamak üzere hapsolunur. 

Darb ve cerh 170 nci maddedeki ahvali mucip ol
muş ise fail beş seneden ekal olmamak üzere ve eğer 
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fiil tasavvur ve tasmim neticesi ile ika edilmiş ise 
on seneden ekal olmamak üzere madrub ve mecruh 
darb ve telefi nefsi muktazi olmayan âlât ile vukubu-
lan cerhden müteessiren vefat eylerse kezalik on se
neden ekal olmamak üzere ve madrubun vefatını 
müeddi olan ve telefi nefsi muktazi olmayan âlât ile 
vukubulan cerh tasavvur ve tasmim ile ika edilmişse 
on beş sene müddetle küreğe konulur. 

Zeyl — (Muaddel 18 Rebiülahir 1334, 9 Şubat 
1331) işbu maddede beyan olunan fiil on günden zi
yade hastalığı mucip derecede değilse takibat icrası 
madrub ve mecruhun şifahen veya tahriren şikâyeti
ne mütevakkıftır. Hüküm iktisabı katiyet edinceye 
kadar madrub ve mecruhun bu kabil darb ve cerh 
davalarından feragati hukuku umumiye davasının 
sukutunu müstelzimdir. 

(26) 182 nci Madde — Bir kimse bir şahsı ha-
taen itlaf eder yahut bigayrı kastin telefi nefsine 
sebep olursa veresei maktulün hukuku şeriyyesi bil-
muhakeme istiyfa olunduktan sonra eğer bu katil 
keyfiyeti dikkatsizlikten ve nizamata riayetsizlikten 
neşet etmişse altı aydan iki seneye kadar hapis ile 
mücazat olunur. 

(27) 183 ncü Madde — Bir kimse bir şahsı hata-
en cerh ve darbeder yahut bigayrı kastin yaralanma
sına veya berelenmesine sebep olursa masarifi cerra-
hiyesi ve bir uzvun katı, ve tatilini mucib olduğu 
takdirde diyeti şeriyyesi istiyfa olunduktan sonra 
eğer bu cerh ve darb keyfiyeti dikkatsizlikten ve ni
zamata riayetsizlikten reşet etmişse bir haftadan iki 
aya kadar hapis dahi olunur. 

(28) 196 ncı Madde — (Muaddel 9 Rebiülevvel 
1335; 4 Kânunuevvel 1333) Kefaletsiz semmiyat fü-
ruht edenler bir haftadan iki seneye kadar hapis ve 
bir Osmanlı altınından yirmi beş Osmanlı altınına 
kadar cezayı nakdi alınır ve sattığı semmiyat canibi 
Hükümetten müsadere olunur. 

(29) 197 nci Madde — (Muaddel 6 Cemaziyel-
ahar 1339, 22 Mayıs 1337) Her kim on beş yaşını ik
mal etmemiş bir çocuğa fiilî şeni icra eylerse muvak
katen küreğe konulur. İşbu fiil cebir ve şiddet icrası 
ile vaki olursa kürek cezası yedi seneden ekal ola
maz. 

(30) 198 nci Madde — Bir adam bir kimseye ceb
ren fiilî şeni icra eder, yani ırzına geçerse muvakka
ten küreğe konulur. 

Zeyl — 26 Cemaziyelahir 1277, böyle cebren 
fiilî şeni icrasına tasaddi edip de yedi ihtiyarında 



olmayan esbabı mania hayluleti ile fiile çıkmamış 
olursa üç aydan ekal olmamak üzere hapis cezası ile 
mücazat olunur. 

(31) 199 ncu madde — Cebren fiilî şeni icrası 
ve buna duçar olanların üzerlerine hükümleri cari 
olan mürebbileri veyahut valileri veyahut aylıklı hiz
metkârları tarafından vuku bulursa beş seneden ekal 
olmamak üzere muvakkat kürek cezası hükmoltmur. 

(32) 200 ncü madde — Eğer böyle cebren fiilî 
şeni henüz bir ere tezviç olunmamış kız hakkında 
vukubulursa buna mütecasir olan kimse işbu kürek 
cezasından başka tazmin vermeye dahi müstehak 
olur. 

Birinci Zeyl — Muaddel kanunu muvakkat 19 
Rebiülahir 1332, 4 Mart 1330 tezevvüç edeceğim di
ye iğfal ile bir bikri badigenin bikrini izale eden kim
se kendisinden bedeli tazmini bikir alındıktan sonra 
bir haftadan altı aya kadar hapsolunur. Fakat bu 
hükmün suduru izdivaç vadiyle iğfali ya erkeğin ik
rar ve itiraf eylemesine veyahut kız tarafının ispat 
etmesine menuttur. Zeyli atide gösterildiği veçhile 
nikâh vukuu müştekimi muafiyettir. 

(33) 201 nci madde — Her kim zükûr ve ünas-
dan genç kimseleri idlâl ve iğfal ederek fuhşiyata 
tahrik ve igra ve esbabı husulünü teshil etmeyi iti
yat ederek adafbı umumiyeye münafi harekete cesa
ret eylerse bir matı tan bir seneye kadar hapis ile 
mücazat olunur ve eğer bu suretin idlâl ve iğfal ka
ziyesi baba yahut ana veya vasi olan kimselerden 
zulhur ederse altı mahtan birbuçük seneye kadar ha
pis ile mücazat olunur. 

Zeyl — (Muaddel 6 Cemaziyelâhara 1339, 22 
Mayıs 1337) Bir hatunun bir şahsı ahar ile rızaen ic
ra eylediği fiilî şeniden dolayı aleyhinde takibat ic-
raası beyinlerinde zevctiyet kaim olduğu halde ve
ya talâk vukuunda dört ay nihayetine kadar zevci
nin ve zevci olmadığı takdirde velisinin şikâyetine 
.muallâk olup, şikâyeti vakıa üzerine irtikâbı zina 
eylediği tahakkuk eyliyen hatun üç aydan iki sene
ye kadar pahis ile mücazat olunur. 

Bu fiilde hatunun şeriki olan şahıs dahi müteeh-
hil ise üç aydan iki seneye kadaır, gayrı müteehhil 
ise bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. Bun
dan başka kendisinden beş Osmanlı altınından yüz 
Osmanlı altınına kadar cezayı nakdi alınır. Bu 
bapta kabule şayan olabilecek delâil fiili mezkûru 
icra halinde veyahut bir Müslümanın hariminde bu-
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lunmaklıktan veyahut kendi tarafından yazılmış olan 
mekâtîp ve evrakdan istimbat olunur. Şu kadar 
ki, gerek kablelhüküm ve gerek badelhüküm zevç 
veya veli davadan feragat eder veyahut zevç tek
rar zevcesini alırsa gerek zevce ve gerek şeriki cü
rüm hakkında hakkı takip ve ceza sakıt olur. Ve 
esnayı tahkikat ve muhakemede müşteki vefat eder
se kezalik diğerleri hakkında takibat icra edilmez. 
Zevcesi ile birlikte sakin olduğu hanede bir hatun 
ile zina fiilî kabinini icra etmiş olduğu zevcesinin 
şikâyeti vakıası üzerine tahakkuk eden zevç üç ay
dan ikâ seneye kadar ve beş Osmanlı altınından yüz 
Osmanlı altınına kadar cezayı nakdi ahzı ile müca
zat olunur. 

(34) 202 nci madde — Mugayiri âr ve haya 
alenen fiilî şeni icraasına içtisar eden şahıs üç ay
dan bir seneye kadar hapisolunur ve bir mecidiye 
altınından on mecidiye altınına kadar cezayı nakdi 
alınır. 

Zeyl 1. — (6 cemaziyelahir 1329, 22 Mayıs 
1327) ünas ve zükûrdan genç kimselere harfendazlık 
edenler bir haftadan bir aya kadar ve elleriyle sarkın
tılık eyliyenler bir aydan üç aya kadar hapsolunurlar. 
Nisa kıyafeti ile makam nisvan olan mahallere giren
ler mücerret bu fiilden dolayı üç aydan bir seneye ka
dar hapsolunurlar ve böyle tebdiM heyetle girmiş ol
dukları yerde kanunen işlbu cezadan eşed bir cezayı 
mucib olan bir cinayet veyahut bir cünhaya iptidar 
etmişse ol fiilin cezası ile cezalanırlar. 

(35) 205 nci madde — Bir sabinin yerine diğeri
ni koyarak değiştirmek veyahut bir hatunun teVlid 
etmemiş olduğu çocuğu ondan tevellüt etmiş yerine 
koymak gibi fezahatlara içtisar edenler altı aydan üç 
seneye kadar hapsolunur. Bir sabiyi sirkat veya kay-
'beden kimse dahi kezalik altı aydan üç seneye kadar 
haps ile mücazat kılınır. Ancak bu müddet zarfında 
sa'biyi meydana çıkarmazsa sabiyi meydana getirme
dikçe veyahut sabinin vefatı tahakkuk etmedikçe ha
pisten ıtlak olunmaz. 

i(36) 206 nci madde — Her kim zükûr ve ünas
dan bir şahsı cebir veya hile ile bir tarafa kaçırırsa 
iberveçhi âti mücazat olunur. Bu suretle kaçırılan şa
hıs zükûrdan olup da onlbeş yaşını ikmal etmemiş ise 
faili iki seneden üç seneye kadar hapsolunur. Kaçırı
lan çocuk ünasdan olursa faili muvakkaten küreğe 
konulur. Kaçırılan şahıs zükûrdan olsun, ünasdan ol
sun, fiili şeni vuku bulmuş ise faili hakkında on sene
den ekal olmamak üzere kürek cezası tertip olunur.. 



Kaçırılan şahıs gerek zükûrdan ve gerek ünastan 
olsun, onbeş yaşım ikmal eylemiş ise faili iki seneden 
üç seneye kadar hapsolunur. Kaçırılan kız hakkında 
nikâh vuku bulupta kız dahi yirmi yaşını ikmal eyle
miş ise kendisinin ve ikmal eylemedıiği halde velisi
nin davadan feragati ile hukuku umumiye davası te
cil olunur ve müruru zaman addine kadar talâk vukuu 
halinde takibat tekrar edilir. Ve evvelce hüküm su
dur etmiş ise hükmü vaki infaz olunur. Nikâh vukuu 
ile hukuku umumiye davasının veya tenfizi cezanın 
tehiri yalnız faili cürüm hakkında cari olup, buna 
muavenet etmek veya yatacak veya intifa, edecek ma
hal göstermek gibi fiilde fer'an zimetâl olanlar hak
kındaki ahkâma şamil değildir. 

Kaçırılan kadının kocası varsa veyahut fiili şeni 
vuku bulmuş ise faili beş seneden ekal olmamak üze
re küreğe konulur. Kaçırılan şahıs nihayet kırk se-
!kiz saat zarfında ve bir gûna tecavüz vuku bulmak
sızın bilhtiyar ailesi tarafından alınması mümkün 
olan emniyetli bir mahalle bırakılmış ise ceza bir 
mahtan bir seneye kadar hapistir. ' 

Zeyl - Kanunu muvakkat (7 Zilkade 1333., 3 Ey
lül 1331) seferberlikte idarei örfiyenin ilân ve devamı 
müddetince asker zevce ve evlâtları ile ayallerinden 
bulunan sair maharime cebren fiili şeni icra edenler 
idam olunurlar. 

(37) Madde 214. — Muaddel, kanunu muvakkat 
(1-5 Cemaziyelahir 1332, 28 Nisan 1330 Her kim di
ğer kimse aleyhinde bir cürmü mahsus tayini ile ve
yahut cürüm teşkil etmiyecek bir maddei mahsusa be
yanı ile halkın hakaret ve husumetine maruz kılacak 
veya namus ve itibarını kesredecek isnadat ile zem 
irtikâb ederse iki aydan bir seneye kadar hapsolu
nur. 

Zem müstelzimi ceza olmak için atide gösterilen 
suretlerden birisiyle vaki olması şarttır : 

Evvelâ; mütecavizi aleyhin vicadında bir Mecliste 
veya eşhası sairenin işitebileceği bir mevkide aleni 
olmalıdır. 

Saniyen; - Mütecavizi aleyhin gıyabında ve fakat 
müştemi veya müteferrik bir çok eşhas ile ihtilât edi
lerek icra edilmelidir. 

Salisen; limuma neşir ve teşhir olunmuş veya bir 
kısım kesana tevzi edilmiş yazı, resim, kroki veya kari-
kötür veyahut doğrudan doğruya mütecavizi aleyhe 
gönderilmiş açık mektup veya kartpostal vasıtası ile 
vukubulmalıdır. 
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Rabian; Her nevi cerait ve risaili yevmiye ve mev
kuta veyahut hernevi matbuat ve vasaiti neşriye ile 
ika edilmelidir. 

Zem ile duçarı tecavüz olan şahıs aleyhine zem-
min mevzuu olan maddeden dolayı takibatı kanuniye 
icra edilmiş olur ve mütearrız olan şahsın müteca
vizi aleyhin bir cürüm olduğunu bilerek isnadatta bu
lunduğu tahakkuk eylerse zem iftiraya münkalib olup, 
iftira hakkındaki maddei kanuniye hükmüne tevfiki 
muamele olunur. 

Zem cürmünü irtikâb eden şahıs beraati zimmeti 
zımnında mütecavizi aleyhe isnad eylediği fiilin sıh
hat veya şöhretini isbat etmek isterse işbu iddiası 
kabul olunmaz. Ancak mütecavizi aleyh olan kimse 
memurini devletten olup da isnad olunan fiil vazifei 
memuriyetine taallûk ettiği veyahut herhangi bir şa
hıs aleyhinde olursa olsun zemmin mevzuu bir cür
mü kanuni olduğu takdirde sıhhatini isbat iddiası ka* 
bul olunur ve şu halde isnad olunan sabit olur. Veya 
bundan dolayı mütecavizi aleyh olan şahıs mahkûm 
edilirse zem cezası sakıttır. Aksi takdirde cezanın 
haddi âzamına kadar hükmolunabilir. 

Herkim bir maddei mahsusa tayin etmeksizin her 
ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöh
ret veya haysiyetine taarruzla kadh fiilini irtikâb eder
se onbeş günden altı aya kadar hapsolunur ve buna 
mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdi 
alınır. 

Kadh cürmü dahi zem hakkında beyan edilen su-
veri erbaadan biriyle ika edilmek şarttır. Kadhin faili 
tarafından isnadatı vakıanın isbatı sıhhatine müteal
lik vaki olacak iddia katiyen kabul olunmaz. An
cak kadhin mevzuu kanunen ceraimden madud olup 
da faili cürüm bunu tayin ve tahsis suretiyle bir 
maddei mahsusa haline kalbederek zem mevkiinde bu
lunmak istemekte muhayyerdir ve bu takdirde artık 
kadhdan dolayı takibat icra edilemeyip hakkında 
zemmin ahkâmı ceryan eder. Zem ve kadhı cürüm
lerinin icraasında mütecavizi aleyhin ismi sarahaten 
zikredilmemiş veya isnadatı vakıa ibham edilmiş olsa 
dahi sureti ikaı cürme nazaran isnadatın mahiyetinde 
ve müddeinin şahsına matufiyetinde tereddüt edile-
miyecek derecede karain görüldüğü takdirde hem 
isim zikredilmiş ve hem azviyyat tasrih kılınmış gibi 
muamele olunur. Zem ve kadh haricinde olarak bir 
kimse aleyhine muvacehesinde lisanen veya fiilen ve
yahut kendiisne hitab edilmiş veya ıttılaına isali kas-
tolunmuş bir mektupla hakarette veya adiyen italei 
lisanda bulunan veya bir işareti mahsusa ve bir mu-
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amelei galiza ile icrayı tahkirat eyleyen şahıs yirmi-
dört saatten bir aya kadar hapsolunur veya beş liraya 
kadar cezayi nakdi alınır. 

Mütecavizi aleyh hakareti vakıaya kendi hareketi 
gayri muhikkası ile sebebiyet vermiş veya hakarete 
duçar olduktan sonra kendisi de bilmukabele icrayı 
hakaret eylemiş veyahut tarziye kabul etmiş ise mah
keme icabı hale göre tarafeynin veyahut yalnız birinin 
cezasını bir sülüsten iki sülüse kadar ve kamilen de 
iskat edebilir. 

tşbu maddede beyan olunan ceraimden dolayı taki
bat icrası mütecavizi aleyhin usulen davayı şahsî 
ikamesine mütevakkıf olup, ancak iftiradan mada 
ahvalde müddeinin ikâmei davadan sonra davayı 
vakıadan feragati ile dahi hukuku umumiye davası 
sakıt olur. 

Müşteki ikamei dava ile beraber aleyhinde irti-
kâb olunan cürümden dolayı duçar olduğu zararı 
maddinin- tazminini talep etmekten başka kendisine 
iras eylediğini zannettiği zararı manevi mukabilinde 
dahi dilediği kadar tazminatı nakdiye iddia edebilir. 
Cürmün ehemmiyet ve şiddetine mütecavizi aleyhin 
vaziyeti ictimaiyesine göre işbu tazminatın miktarı 
mahkemece takdir ve hükmolunur. Cürüm sabit olup 
da cezanın sakıt olduğu ahvalde tazminat iddiası red-
dolunur. 

(1 Temmuz 1325 tarihli Matbuat Kanununun bu 
mevada muhalif olan ahkâmı mefsuhtur). 

(38) Madde 219. — (Muaddel gurrei Ramazan 
1291, 29 Eylül 1290) gece bir kaç kişi tariki âmda hır
sızlık ettikleri halde müebbeden veyahut beş seneden 
akal olmamak üzere muvakkaten küreğe konulur. 
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