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Lâyihalar 
1. — Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı denıir-

yöllan idaresinin Uç aylık ihtiyacatı için tahsi-
sisati munzamma itası hakkında kanun lâyihası 
(1/869) 

2. — İzmir yangınında mutazarrır olan müt
tefikin tebeasına alt 1922 - 1923 seneleri Te
mettü vergilerinin affı hakkında kamın lâyihası 
(1/871) 

3. — Evrak Müdüriyeti Uımımryesînce An
kara'da inşa edilecek olan hayrat ve akarat için 
bir milyon liranın sarfına mezuniyet itası hak
kında kanun lâyihası (1/872) 

4. — Evrak-Müdüriyeti Umumiy esinin üç 
aylık ihtiyacatı için tahsisatı munzama «fası hak
kında kanun lâyihası (1/870) 

5. — Diyanet İşleri Riyasetinin 1341/1925 
senesi Bütçesinin muhtelif fasıl ye maddelerin
den 248 000 liranın tenzil edilecek 209 ncu 
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Sayfa 
faslın ikinci maddesine nakli hakkında kanun 
lâyihası (1/873) 

6. — Şûrayı Askerî Kanununun ikinci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/874) 

Teklifler 
1. — Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey 

ve rüfekasının; Kastamonu Mebusu merhum 
Ahmet Mahir Efendi ailesine hidematı Vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında teklif ka
nunîsi (2/551) 

Mazbatalar 
1. — Ankara Şehremanetine 1 750 000 lira 

ikrazı hakkında (1/862) numaralı Kanun lâyi
hası ve Muvazejıeî Maliye Encümeni mazbatası 

• Tezkereler 
1. — İki zatın hamil oldukları İstiklâl Ma

dalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Baş
vekâletten gelen, iki kıta tezkere (3/612) 

2. — Dokuz zatın İstiklâl Madalyasıyle taltif
leri hakkında Başvekâletten gelen iki kıta tez
kere (3/589) 
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Saiyfa 
3. — Etıbbanın hizmeti mecburesine müte

dair 369 numaralı Kanuna müzeyye! 438 ve 531 
numaralı kanunların altı maddesini tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/590) 3 

4. — Jandarma idare eminlerine ne suretle 
harcırah verileceğinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/591) 3 

5. — Mübadele, İmar ve İskân Kanununun 
sekizinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/592) fc 3 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. I 

AltmışUçüncü İçtima I 

28 Şubat 1926 Pazar I 

Birinci Celse i 

Ali 'Surun Beyin tahtı riyasetlerinde Ibilinikat zab
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. İstiklâl 
Mahkamelerii müddeti faaliyetlerinin altı ay daha tem
didi ıhakkındaki Başvekâlet tezkeresi kıraat Ve kabul j 
edildi. 

Lâyihalar 

/. — Erzurum - Sarıkamış ve Şuabatı Demiryol
ları İdaresinin üç aylık ihtiyacatı için tahsisatı mun
zama itası hakkında kanun lâyihası. (1/869) . 

Sayfa 
6. — Perşembe'nin Gürze Köyünden Derviş 

oğullarından Çolak Mahmud'un bakiyei müd
deti cezaiyesinin affına dari Başvekâlet tezke
resi (3/593) 3 

7. — Sultaniye kazasının Kale mahallesinden 
Süleyman Oğlu Hasan'ın bakiyei müddeti ceza
iyesinin affına dair Başvekâlet tezkeresi (3/594) 3 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 4 

' 1. — Türk Ceza Kanunu Lâyihası (1/782) 
ve Adliye Encümeni mazbatası 4:19 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Ana
dolu - Bağdat Demiryolları ve Haydar Paşa liman ve 
rıhtım idaresiyle, Seyriseffain, Karadeniz Boğazı tah
lisiye ve Erzurum - Sankamış - Kars ve şuabatı De-
miryollan İdarelerine ve Hudut ve Sevahil (Sıhhiye 
Müdüriyetiyle Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdü
riyeti Umumiyesi bütçelerine müteallik kanun lâyi
haları müzakere ve tayini esami ile ve ekseriyetle ka
bul edildi. Pazartesi günü İçtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edil
miştir. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — İzmir yangınında mutazarrır olan müttefikin 
tebeasına ait 1922 - 1923 seneleri temettü vergilerinin 
affı hakkında kanun lâyihası. (1/871) 

BİRİNCİ ICELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 14,39 

Reis : 'Kâzım Paşa 

Kâtipler : Ruşen Eşref Bey (Af yonkarahisar), Hakkı Bey (Van) 

m — 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale I 
edildi ~ 

3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince Ankara' 
da inşa edilecek.olan hayrat ve akarai iç!:ı bir milyon 
liranın sarfına m'ezun'yet itası hakkında kanun lâyi
hası. (1/872) 

REİS — Muvazene! Mal'ye Endimea^ıo havale 
edilmiştir. I 

4. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin üç aylık ih- I 
tiyacatı için tahsisat munzamma itası hakkında ka- I 
nun lâyihası. (1/870) I 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale I 
edildi. 

5. —Diyanet İşleri Riyasetinin 1341 - 1925 senesi 
bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerinden 248 000 I 
lira tenzil edilerek 209 ncu faslın ikinci maddesine 
nakli hakkında kanun lâyihası .(1/873) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale I 
edildi. 

6. -— Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin T 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/874) I 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

TekMer 
1. — Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey ve I 

rüfekasmın, Kastamonu Mebusu merhum Ahmet Ma- I 
hir EJendi ailesine hidematı vataniye tertibinden ma- I 
aş tahsisi hakkında teklifi kanunisi. (2/551) I 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. I 

Mazbatalar I 
1. — Ankara Şehremanetine 1 750 000 lira ikrazı I 

hakkında (1/862) numaralı kanun lâyihası ve Mu- I 
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. I 

REİS — Ruznameye alındı. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 
— (Paşam! Ruznamedeki müstacelen müzakeresi icra I 
edilecek olan Ceza Kanunundan sonra bu lâyihanın I 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, bu lâyihanın Ceza Kanunundan 
sonra müstacelen ve tercihen müzakeresi teklif edili- I 
yor. I 

ALİ ŞtJURİ BEY (Karasi) — ^enüz tabu ve 
tevzi edilmemiştir. 

REİS — Efendim, bugün tabı ve te?vzi edilir. Çar
şamba günkü içtimada müzakere ederiz. Bu lâyihanın 
Çarşamba günü müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Çar-
çamba günü müzakeresi kabul edilmiştir efendim. 

Tezkereler 
1. — İki zatın hâmil oldukları İstiklâl Madalyası 

şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Başvekâletten ge
len iki kıta tezkere. (3/612) 

REİS — Müdafaai Milliye Encüjnenine havale 
edildi. 

2. — Dokuz zatın İstiklâl Madalyiasıyle taltifleri 
hakkında Başvekâletten gelen iki kıta tezkere. (3/589) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

3. — Etıbbanın hizmeti mecburesine mütedair 369 
numaralı kanuna->müzeyyel 438 ve 531\ numaralı,ka
nunların altı maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/590) 

REİS — Sıhhiye ve Müdafaai Milliye encümen
lerine havale edildi. 

4. — Jandarma idare eminlerine rie suretle har
cırah verileceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/591) 

REİS — Kavanini Maliye Encünjıenine havale 
edildi. 

5. — Mübadele, İmar ve İskân Kahununun seki
zinci maddesinin, tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — İs/kân Encümenine havale edjildi. 

6. — Perşembe'nin Gürze KöyündeH Derviş oğul
larından Çolak Mahmud'un bakiyei müddeti cezaiye
sinin affına dair Başvekâlet tezkeresi. (3\/593) 

REİS — Adliye Encümenine havale £dildi. 
7. — Sultaniye kazasının Kale mahallesinden Sü

leyman oğlu Hasan'm bakiyei müddet^ cezaiyesinin 
affına dair Başvekâlet tezkeresi. (3/594)\ 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim; müzakere edilecek ınevadda ge
çiyoruz. Evvelce Meclisi Âlinin verdiği karar muci
bince bugün Ceza Kanun lâyihası müzakere edilecek
tir. Kamın lâyihası 'bir kül halinde reye konacaktır. 
Heyeti umumiyesi 'hakkında söz isteyen varsa isim
lerim yazacağım. 

/. — Türk Ceza Kanunu lâyihası (1/782) ve Adli
ye Encümeni mazbatası. (1) 

ADLİYE VEKİLİ M A H M U T ESAT BEY (İz
mir) — 'Muhterem efendiler! İnkılâbın ve Cumhuri
yetin vazettiği esaslar, prensipler ve vücuda getirdiği 
eserler, »başka 'bir tabirle inkılâbın davası, Türk mille
tinin tak davası, halihazırdaki ceza kanunumuzla kâ
fi derecede müeyyidelerle takviye edilmiş değildir. 
Vakıa milletimizin varlığı, bu eserin en büyük anüey-
yidesidir, fakat, .'milletimizin yılmaz iradesinin bir ka
nun çerçevesi halinde tecelli etmesi de Cumhuriyetin 
ve 'huiaıku nas'm müdafaası için İhmali mümkün ol-
mrvyan bir zaruretti. Bugün Heyeti Celilenizin nazarı 
tasvibine arz ettiğim Ceza Kanunu bu maksatla hazır-
lanmışiır. Bu maksadı takip etmektedir. Halihazırda 
merî Ceza Kanunumuz bundan takriben seksen se
ne evvel vücuda getirilmiştir, saltanat devrinde ihzar 
olunmuştur. Tamamen maziye intikal eden saltanat 
devrinin sırf şahsî menfaatlerini müdafaa etmek için 
ve kendi vaziyetini korumak için vücuda getirdiği 
bîr kanunla Türk milletinin inkılâp yolundaki iradesi 
sizin kararlarınız halinde tecelli etmektedir. Mutlakı
yet kanunu cezasüyle Cumhuriyetin ve inkılâbın müda
faası imkânı olmadığını tasdik buyurursunuz ümidin
deyim. Saltanatın ve taçdarların en belli başlı şiarı 
yalnız kendilerini, kendi menfaatlerini düşünmektir. 
Halihazırdaki Ceza Kanunumuz vücuda getirilirken 
yalnız bu noktai nazar istihdaf edilmiş ve Fransa Ceza 
Kanununun yalnız bu kısımları alınmıştır. Binaenaleyh 
halihazırdaki Ceza Kanunumuzu açtığımız zaman gö
rürsünüz ki : Orada yalnız saltanat ve sultanların hu
kuku mevzuubah istir. Nasın ve memleketin ahvaline 
taallûk eden aksam nakıs ve pek zayıf bir vaziyet
tedir, nazarı itibara alınmamıştır, denilebilir. Tahad-
düs edan vakalar karşısında hâkimlerimiz, elimiizdeki 
Ceza Kanununuzla pek müşkül Ibir vaziyette kalmak
tadırlar. Memleketin, inkılâbın ve efradın hukukuna 
tecavüz; edenler, ekseriye Ceza Kanunumuzun nok-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. Zabtın sonundaki 
hu lâyiha Kanunlar Dergisinden musahhah şeylidir. 

saniyetinden dolayı yakayı kurtarmaktadırlar. Za
man zaman halihazırdaki Ceza Kanunumuza birta
kım maddeler filvaki ilâve edilmiştir, fakat bu ilâve 
edilen sonraki maddelerle, eski maddeler arasında hiç
bir insicam katmamış ve halihazırdaki Ceza Kanunu-
Kîuz ilmî kıymet ve mahiyetini tamamen zayi etmiş 
bir hale gelmiştir. 

İnkılâbı ve Cumhuriyeti ifade ve onun menafiini 
müdafaa imkânı yoktur. Heyeti iCeiilenizın bugün na
zmı tasvibine arz ettiğim yeni Ceza Kanunun lâyihası 
p.srı hazırın en mütekâmil ceza esaslarına istinat et
mektedir. Bu Ceza Kanununun ihzarında bilhassa 
memleketli:...izin vaziyeti ve ceza ilminin son terakki-
yatı nazarı itibara alınmış ve ona göre vücuda getiril
miştir. Denebilir ki lâyiha, kanun mahiyetini iktisap 
ettikten sonra dünyanın en güzel eserlerinden biri 
olacaktır. Gayet demokratiktir ve Türk memleketinin, 
Türk milfcJmin, Türk inkılâbının ihtiyaçlarına göre 
vücuda getirilmiştir. 'Bu kanunun ihzarında biîhassa, 
İtalya cezaiyatı örnek ittihaz olunmuştur. Bu, tasrı 
hazır ceza ilmi arasında en mütekâmil ve müterakki 
olanıdır. 

Kanun, Adliye Vekâletince verilen direktifler da
h i n d e Temyiz Mahkemesinden Reisievvel Beyefen
di tazlretlerinin riyasetlerinde içtima eden ilmî ve çok 
tecrübeM bir heyet tarafından ihzar olunmuştur. Bu 
sebeple o heyeti muîıtereımeye de teşekkürü bir vazi
fe bilirim. Adliye Encümenimiz kanunu tamamen göz
den geçirmiş ve Ibazı yerlerinde hükümetle hemfikir 
olarak bazı tadilât yapılmıştır. Yani esasına dokunul-
maksızın ufak tefek tadilât yapılmıştır. Bu kanunu pek 
hayırhahane bir surette tetkik buyuran Adliye Encü
meni Heyeti muhteremesine de bu vesile ile Heyeti 
Ceüîeniz huzurunda teşekkürü ayrıca bir vazife bili
rim. 

Arkadaşlar, bundan iki hafta evvel kanunu me
denîyi 'kabul buyurdunuz. Bugün şüphe etmiyorum 
ki Türk milletinin iradesiyle vücut bulan bu büyük 
eseri Ceza Kanunu ile teçhiz ve teslih etmiş olacaksı
nız ve ona kuvvetli bir müdafaa silâhı vereceksiniz. 
Vücuda getirdiğiniz eseri yine hiç şüphe etmiyorum 
ki müdafaa silâhlarından tecrit etmeyi tecviz etmez
siniz. 

Arkadaşlar! Ceza Kanunumuz çok serttir. Çünkü 
inkılâp çok kıskançtır. Fakat şunu Heyeti Celilenize 
temin edebilirim ki, sertliği ile beraber ilmî bir eser
dir. Bundan korkacak olanlar ve korkması lâzım gc-

4 
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tenler Türk milletinin menfaatlarına, Türk milletinin 
hukukuna ve inkılâbına karşı tekin olmayanlardır ve 
bunların korkması lâzımdır. (Bravo sesleri) Fakat 
memleketimizi sevenler, (bizden olanlar, Türk İnkılâ
bına hayırhah olanlar, namuslu insan olanlar, bu sert 
Ceza Kanununda kendilerine bir masuniyet meleei 
bulacaklardır. Bu Ceza Kanunu namuslu insanlar için 
bir masumiyet hütcetidıjr. Korkacak olanlar arz esli
ğim gibi tekin olmayanlardır. İnkılâbın ve devletin 
mânası tekm olmayanları, zorbaları mütecavizlerini 
korkutmaktadır, ezmektedir. Türk Ceza Kanun lâyi
hasını kabulünüzü rica ederim. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ YÛSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar! 
Bugün Ibu kanunu kabulünüzle mevkii meriyetten 
kalkacak olan 1274 tarihli Ceza Kanununun bininci 
maddesi okunursa o ceza kanununun taacirm tayini 
derecannı gösterdiği görülür. Hakkı takdir (ülü-
îemre) aittir. Bunun tayini derecaıtı da bu kaniuııda-
dır der. Türk Milleti hakimiyetini eline almıştır. Türk 
Milleti bütün bu esasla tepdil etmiştir. Türk Mil
leti hâkimdir. Artık hakkı tazirden, onun gayri 
şeylerden bahsohımamaz. Türk Milletine karşı her 
hangi (bir taarruz vaki olursa Türk Milleti; talbiaiten 
nefsini muhafaza etmek ınenfaatmı muhafaza etmek, 
hürriyetimi muhafaza etmek ızdıranndadır, ihtiya-
cındadır. Bu yeni kanun; bu ihtiyaçların nasıl tat
min olunacağını vukuıbuJan bu taarruzlara karşı Türk 
Miîletinin nasıl defi hareketinde bulunacağını göste
riyor. İşte ikisi arasındaki fark, bu kadar büyüktür. 
Tafsilâta girmek istemiyorum. 

Birinci maddenin, eski kanunun birinci maddesi
nin ne gibi şeyleri derpiş ederek ne gilbi korkaklık
larla, ne gibi endişelerle yanıldığı aşikârdır. Çünkü: 
O kanunda bir taraftan hakkı taızür tertip ve tayin 
etmek istenmiştir, diğer taraftan da şer'an mahfuz 
olan, muayyen olan hukuku şahsiyeye halel gelme
yecektir. Denmiştir. 

Beyler; o kanunda kısastan ua bahsolunuyor. 
Dînden de bahsolunuyor. Halbuki; bugünkü Türk 
Milletinin zihniyeti bu mudur? 

Başınızı ağrıtmazsam ceza kanunlarının nasıl ter
tip olunduğu hakkında bir iki kelime arz edeyim: 

EMntizde (bulunan Ceza Kanunu, bize Osmanlı 
İmparatorluğundan kalmıştır. Osmanlı İmparator
luğunda Ceza Kanunları 1256 tarîhinden îtilbaren 
btişlâr. 1253te canın, mabn emniyet altına alınaca
ğı, mm mahfuz katacağı taahhüt olunmuştur. On
dan sonra Ceza Kanunu yapılmıştır. Ondan evvelki 

ahval malumunuzdur. Siyaseti şer'iye denilen, siya
seti örfiye denilen keyfî hareketlerle, milletin ne em
niyeti vardı ve ne de masuniyeti vardı. 

1256 tarilıinde bir Ceza Kanunu tetvin ediimiş-
tir. Ufaktır, kırk iki maddeyi havidir. Bakılacak 
Olursa görüEürki pek İptidaî bir şeydir. Metnimi 
arz etmeyeceğim. 1256'dan sonra pek az seneler 
geçmiştir, 11 sene sonra yani 1267 tarihinde o Ce* 
za Kanunu teptil edilmiş, ikinci bîr Ceza Kanunu 
yapılmıştır. İkinci Ceza Kanununa j dikkat olunur
sa, birinci Ceza Kanununda cesaretle atılmafciste-
niîeıı adım biraz geriye alınnuştir. 

Cezaitar; daha ziyade ahkâmı diyanete, ahkâmı 
cİBayata teşbih ve tatbik edilmek istenilmiştir. Ga
liba o zaman daha terakkiperver kimselerin tesiriyle, 
belki o zaman bugünkü kabul edilen şekli medeni
yeti hayailerfmlen geçiren kimselerin tesiriyle 1274te 
o da kaldırılmıştır. 1274te bildiğiniz Ceza Kanunu 
tespit öîummıştur. Birinci, ikinci, üçüncü yani 1256, 
1267 ve 1274 tarihli Ceza kanunlarının sıfatı mümey-
yizesi, hututu • asliyesi tetkik edilecek olursa görü-
Mr ki, 1274 tarihinde daha ziyade terekkiperverliğe 
doğru gidilmiştir. 1274ten bu zamana kadar o ka
muna muhteHf ilâveler, tadiller ve zeyiller yapılmıştır. 
Fakat 1274te verilen şekiî, verilen rqh değişmemiş
tir. «Kanun Milletin menfaatinin muhafızıdır, huhttk 
da bundan ibarettir» diyenlerin; kanunu cezanın şu 
terakkisinde uğradığı tahavulât, en güzel burhanıdır, 
delilidir. Çünkü: 1274 tarihli Ceza Kanunu da bu
günün Ceza Kanunu değildir. Bugünkü Türk Mil
letimin ınenfaatlannı muhafaza edebilecek, müdafaa 
edebilecek bir vaziyette değildir. Arz ettiğim gibi o 
konuttun ruhu, büsbütün başkadır. Meğer ki yeni
den ona yeni ruhla birtakım ilâveleri zeyiller, ya
pılmış olsan. Bu ilmî zaruretler neticesidir İti, bu 
Ceza Kanununu ortadan kaldırmak lâzmı geliyordu. 
Onun yerine bugünkü TürkSye^nin ihtiyaçlarma 
muvafık bir kanun koymak icap\ ediyordu. O 
kanun, hazırlanmış Meclisi Afinize gelmiş ve Mec
lisi Âtinizden tetkik İçin encümenimize havale edil
mişti. Burada bu mühim ihtiyacı teftvin ettiğimden 
dolayı hükümete teşekkür etmek lâzımdır zannedi
yorum, Heyeti CeJüeniz de Adiye Encümenine 
-işrâk ederek- hu teşekkürü yapar. {(Hay hay ses
leri, alkışlar) 

Yeni kanun fâyihasıyle eski kanunu mukayese 
edecek olursanız, eski kanunda bir mukaddeme gö
rürsünüz. Sonra, zaranâm olan cünha ve cinayetler 
diye bir bab görürsünüz, ceza mefhumunun lâyıkiy-
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le anlaşılmadığına en büyük delil budur. Zararıâm 
olan cünha ve cinayetler zararı has olan cünha ve 
cinayetlere mukabil zikredilmiş ise, birinci babın 
ihtiva ettiği hususatta ikinci babdaki hükümlerde 
birinci babdaki hükümlerin tesadüf ettiği hususaitta 
birinci maddelerle müracaat edilir, eğer zarurıâm 
olan cünha ve cinayetlerden her ne suretle olursa 
olsun Türk Cemiyetine karşı bîr hareket tasavvur 
edilirse kanunu cezada her maddenin altında bu za
ten vardır. Yeni kanuna baktığınız vakit, yeni ka
nun eski kanunun iktiiva ettiği ahkâmı kâffeten ikti-
va eder, hiç bir hüküm hariç katmamıştır. Yalnız 
onlar tertip edilmiştir, tasnif edilmiştir, mahiyet
lerine göre fasılana, bablara konmuştur. Bunun o 
kadar ehemmiyeti yoktur. Bu bir; ikincisi yeni ka
nunda kanunda büsbütün yeni olmak üzere eski ka
nunun ihtiva ettiği ahkâmdan gayrı benim zannıma 
göre 140 - 150 kadar madde vardır. Eski kanun ah
kâmını tamanııîyle iktiva ettikten sonra, arz ettiğim 
gilbi, tamamiyle mantıkî, tamamiyle birbirini tutar 
bil haldedir. Yeni kanunda, cinayet, cünha, kaiba-
hat taksimi terk edilmiş, onun yerine cürüm ve ka
bahat taksimi ihtiyar edilmiştir. Birden bire hatı
ra gelir ki, camım mahkemelerimiz var, teşkilâtı 
adliyemiz var, teşkilâtı adliye cünha, cinayet, kaba
hat, üzerime yapılmıştır. Niçin bu tasnif terk 
edilmiştir? Niçin bu nazarı itibara alınmamıştır? 
Böyle bir İtiraz olabilir. Fakat 1274 tarihli Ceza 
Kanunu yapılırken nazarı itibara alınan kanun, Fran
sa'nın 1808 - 1810 tarihli Ceza Kanunudur. Bu ka
nunda cürümler veya müstelzimi ceza fiiller, Cinayet, 
cünha, kabahat diye üçe ayrılmıştı. Bu, o zamanın 
teşkilâtı adliyesi İktizası idi. Sonra, bunun ölçüsü 
nedir? Cinayet neye derler, mücazatı terhibijyeyi 
müstelzim olan şeyler, cünha neye derler? Mücazatı 
tedıilbiyeyî müstelzim olan şeyler, kabahat neye der
ler? Mücazatı tekdiriyeyi müstelzim olan şeyler, mü
cazatı tediSbiye neye derler? Onu nereden bulacağız, 
mücazatı terlhibiye ağır cürümlere tayin edilen ceza^ 
lardır. Mücazatı tedibiye orta cürümlere terettüp 
eden cezalardır. Muameîei tekdiriye daha aşağıla
rına, daha zayıflara tertip edilen bir cezadır, yani 
bir daireli fasidedir. Her halde mebde yine cürmün 
vehametîdir. Cümrün vehametine göre bir ceza ve
rilmiş, o cezaya göre cürümler tekrar taksim edil
miş, her halde bu, ilmî değildir. İlmî taksim, bu
günkü ilmî telâkkide iki şey vardır, birisi, şerir bir 
kimsenin şerir iradeyle cemiyete karşı hücumudur, 
diğeri cemiyetin, cemaatın muhtelif faaliyetlerinin 
hüsnü idaresi için birtakım tetbirler ittihaz edilmiş

tir. O tetbirlere riayetsizliktir. Bunların birisi, he
yeti umumiyesi itibariyle menedilecektir. Şiddetle 
nıenedilecek bir cürümdür. İkincisi, kaballat, az ve 
çOk bîr ceza tayin edilecek şeylerdir. Bunun tarifi 
İ2mî$i budur. Cünha, cinayet, kabahat taksimini ka
bul eden devletlerin en büyük eczacılarının söyledik
leri yine budur. Gerek cemiyet itibariyle, gerek ceza 
i&Sbariyîe, gerek cürmün mahiyeti itibariyle ikili tak-
sm, üçlü taksimden daha mantıkî ve daha doğrudur. 
Onun için encümenimiz bu ikili taksimi tercih etmeği 
kabul etmiştir. Diyeceksiniz ki masrafı bad olur, 
teşklâtta tadîlâtı muciptir, hayır, onun için de bir 
çare bulunur. Kolay surette yapılır. Nitekim, ge
rek bu kanunun tatbikatı ve gerek bundan sonra ge
lecek Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununda onun 
çaresi Heyeti Ceîilenize arz edilecektir. 

Arkadaşlar, kanunda görülen ikinci bir nokta, 
asıl yeniliktir. Türk Milleti inkilâbtan inkilâba koşu
yor. Bu kanunu kabul etmekle Türk milleti cezada 
da inkılâbı yapacaktır. 1256 tarihli 1267 tarihli 1274 
tarihli Ceza Kanunlarına bakınız, öteden beri Osman
lı İmparatorluğunda cezanın ne için tatbik olduğu
nu nazarı itibara alınız. Bütün orada göreceksiniz 
ki, ceza, ancak elem çektirmek için, azap çektirmek 
için yapılan bir şeydir. Nazariyatta okuyoruz. Ceza
da bir de mahkûmun mücrimin İslahı hali maksadı 
vardır. Eski Ceza Kanununda bu maksadı göremez
siniz. Bugünkü usulü mücüzaatta küreğin, kaleben
din, hapsin aynı yerde yapıldığını görüyoruz. Kale-
betlikte fark vardır. Yeni bir cürüm işlemiş, ruhun
da henüz şerirlik teessüs etmemiş bir kimseyi ana
dan doğma bir canînin yanma koyuyoruz. Onunla 
vakit geçiriyor, müddetini ikmal ediyor. O, orada 
adetâ müminliği öğreniyor. Sonra orada yatanların 
ıslâhı hali de hiç nazarı itibara alınmıyor. Sonra hep 
bir arada oturmanın-şimdiye kadar bu husus ihmal 
edildiğinden dolayı-hapishanelerin pek fena bir hal
de bulunmasının, sıhhî neticelerini, tibbî neticelerini 
nazarı itibara alırsanız, zannediyorum ki, o da pek 
fecidir. Binaenaleyh şimdiki usulü tecziyeden hiç bir 
fayda yoktur. Mücrimi bir yere kapatıp orada diğer 
mücrimlerle bir arada yaşatmaktan ibarettir. Halbu
ki Türk Milletinin, Türk Cumhuriyetinin, Meclisi 
Alinizin ruhu âlisi, yüksek emeli, velev mücrim ol
sun, bu zavallıları ıslahı hale sevk etmektir. Yalnız 
onları orada İnletmek değildir. Türk Cemiyetinin 
her hangi bir sebeple kendisinden kaybettiği bu mah
kûmları mümkün olduğu çarelerle tekrar Türk ce
miyetine, tekrar namuslu insanlar arasına iade et
meğe çalışmaktır. Arkadaşlar, bu ne ile olur? bu, 
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şimdiki usulü mücazatm kabulü ile olur. Bu kanun 
lâyihasında arz ve teklif ettiğimiz usulü cezaiyenin 
kabulü ile olur. Bazı doktor arkadaşlarımız sarih 
söylüyorlar. Cürüm işlemek bir hastalıktır diyorlar, 
o hastalığa karşı en iyi tedavi, mücrimi hiç olmazsa 
ilk zamanlarında bir müddet kendi başına bırakmak
tır diyorlar. Ahlâkı da düşünecek olursak bir mücri
mi bir müddet allahiyle, vicdaniyle yalnız bırakacak 
olursanız onun üzerinde elbette ve elbette bir selâh 
tesiri yapacaktır. Arkadaşlar; bu, çok masrafı daî 
olacaktır, evet! memnuniyetle, şükranla haber aldık-
ki Adliye Vekâleti Heyeti Vekileye hapishanelerin 
islâhı için bir kanun lâyihası teklif etmiş, o kanun 
lâyihası elbette meclisten geçecektir. O zaman esaslı 
surette tetkik olunur. Tecrübe için bir tane hapisha
ne yaptırmağa başlarız ve o usulü yavaş yavaş mem
leketimizde tatbik ederiz. Başka memleketlerde bu 
usulü mücazat ıslah ve tatbik edileli asır geçmiştir, 
asır arkadaşlar!... Belki bazı yerlerde asırlardan da
ha evvel de başlamışlardır, bilhassa genç mahkûm
ları genç mücrimleri düşünecek olursanız onların 
bir an evvel kurtulması fenalığa doğru gitmiş olan 
ruhlarının bir an evvel ıslahı, onların bir an evvel 
Türk Cemiyetine kazanılması, bu inkılâpçı millet için, 
bu inkılâpçı meclis için bir vazifedir. Arkadaşlar! 
Encümeninim/, bütün bunları düşünerek bu husus
ları size teklife vekâletle beraber ictisar ediyor ve 
bilhassa bu cihetten dolayı kanun lâyihasının kabu
lünü rica ediyor. 

Muhteviyatı manzum âliniz oldu, görüldüki ce
za tatbikında, cezada elestikiyet vardır. Küçük ceza
ları müstelzim efalden başlayarak tevbihatla iktifa 
etmek, tecili müçâzat yapmak, kadınlar, çocuklar az 
cezaya mahkûm olurlarsa mükerrer olmazsa evlerin
de cezalarını çekmeğe müsaade etmek, meşruten 
tahliye etmek, müddeti bakiyesini ikmal eden ağır 
mahkûmlara «Eğer salâhı hal ile şu kadar müddet 
geçirecek olursanız o dar yerden çıkarsınız, daha 
geniş yerlerde, bahçelerde, çiftliklerde, devletin hide • 
ınatı âmmesinde istihdam olunursunuz» demek; ce
zasının tatbikinde bütün bu elastikiyetlerden gaye, 
mücrime cezasını çektirmekle beraber zihinde daima 
ıslâhı hal ederse o cezadan kurtulmak ümidini yarat-
maktır( Bravo sesleri). Şimdi; bunun tatbiki bütçe 
itibariyle biraz ağır da gelse biz encümen, öyle kaniiz-
ki, Türk Milleti bu külfeti isteyerek kabul edecektir. 

Arkadaşlar! Adliye Vekâleti ihsaiyat dairesi yeni 
bir istatistik neşretti. Müsaade buyurursanız bazı nok
talarını arz edeyim. 

Sekiz ay içinde, 1341 senesi mayısının ilk günün
den 31 Kânunuevvel akşamına kadar i Türkiye'mizde 
(85 416) mahkûmiyeti cezaiye vaki olmuştur. Bu se
kiz ay içindedir. Buna bir sülüsünü daha ilâve ede
cek olursanız (120) küsur bine çıkar. Bunun içerisin
den yalnız katli alsak: (759) katil kastiyle cerh ve ta
tili uzuv, (45) hataen katil, (2 962) kasten ve taammü
den katil vardır. Gerek mücrimin ruhu itibariyle, ge
rek netice itibariyle aynı yola varan yaıjri katil kastiyk 
olanlan da ilâve ediyoruz. Bu rakamları cem eder ve 
seneye iblâğ için seneye ilâve etmek için bir sülüsünü 
de zammederseniz memlekette senede 5 200 katil olu
yor. Sıhhiye Vekâletinin neşrettiği ihsaiyata nazaran 
1339 senesinde Türk doğumunun Türk Ölümüne nisbe-
ti binde sekizle binde altıdır. Yani binde sekiz doğum, 
binde altı ölüm vardır. 1340 senesinde: binde on do
ğum vardır, binde sekiz ölüm vardır. İki seneyi alacak 
olursak, şüphesiz bu istatistikler pek kati değildir. Fa
kat hiç yoktan elbette iyidir. Binde iki bir fazlalık gö
rürüz. Nüfusumuzu on beş milyon farz edecek olur
sak, bu hesaba göre, tezayüdü nüfusumuz senede yir
mi yedi bin veya otuz bin oluyor; senede otuz biıı 
adam kazanıyoruz. Bunun beş binini yalnız katilden 
kaybediyoruz. Onun için bunlara karşı cemiyet şid
detle, ehimmiyetle yürümek gerek ceza ahkâmını ve 
gerek usulü mücazatı bunlara göre tertip etmek lâ
zımdır. Arkadaşlar! onun için bu lâyihada ahkâm iti
bariyle belki şiddetler görüyorsunuz. Esas ittihaz edi
len İtalyan Ceza Kanununun ahkâmına nazaran bu 
şiddetler hafiftir. Arkadaşlar! bir takım hususat ha
fifletilerek alınmıştır. Öyle olduğu halde bu mühim 
mesele ile uğraşmak zamanı artık gelmiştir. O da bir 
an evvel usulü mücazatunızı ıslâh etmekle mümkün 
olur. Bundan dolayı arz ettiğim veçhile Türk Milleti 
bunun için lâzım gelen parayı isteye isteye seve seve 
verecektir. 

Lâyihanın ihtiva ettiği cürümler kısmına gelirsek; 
sureti umumiyede cürümler sureti umumiyede kaba-
hatlardır. Eski Ceza Kanunundan pek çok ahkâm 
alınmıştır, yenileri de ilâve olunmuştur. Encümen bun
ların birer birer esbabı mucibesini arza lüzum görme
di. Çünkü; biz bunları yeniden yapmadık. Arkadaş
lar! Gerek İtalya Ceza Kanununda ve gerek eski Ce
za Kanunumuzda görerek ve ihtiyacatımıza da muva
fık olduğunu anlayarak vekâletle birlikte kabul ettik. 
Yalnız bir takım noktalarda memleketin ihtiyacını da 
nazarı itibara aldık. Meselâ İtalyan Ceza Kanununda 
efradı aile arasında fena muamele sureti mutlakada 
memnu olduğu halde biz oraya rahmü şefkatla kabili 
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telif olmayan sus muamele diye aldık. Orada çocukla
rın terkinde daha başka türlü ahkâm olduğu hakle 
memleketimizin halini nazarı itibara alarak onları da 
tadil ettik. Gerek eşhasa, gerek devlete karşı cürüm 
lerde ve gerek sair cürümlerde hep bu noktalan göz-
önünde bulundurarak ona göre ahkâm tespit ettik. Fa
kat bütün bunlar bu kanunu tamamiyle ihzar etmiş 
şeklinde bulunmadığı için size mufassal esbabı muci
be arz edemedik. Okunduğu zaman esbabı mucibesi 
zaten kendiliğinden görülür. Arkadaşlar! Şu suretle 
ceza ve cürüm noktai nazarından, şimdi arz ettiğim 
veçhile, encümenimizden geçen bu kanun lâyihası, 
öyle zannediyorumki arkadaşlar, açık bir alınla ale
me karşı konulacak bir derecede-tabir caizse müsaa
denizle söylüyorum- bir mükemmeliyetihaizdir. Onun 
için bunun kabul edilen usul dairesinde kabulünü 
rica ediyorum. Tenkidat var ise şüphesiz onuda en
cümen teemmül edecek ve lâzım geleni yapacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Elimde tuttuğum bu kanun lâyihası bir kitap de
ğil, Türk Cumhuriyetinin Adliye Vekili ve Adliye 
Vekâleti Dairesi ve Mahkemeleri tarafından vücu
da getirilmiş bir âbidedir. Mahmut Bey, Kemal Bey 
bir noktayı unuttular. Bendeniz o noktayı arz etmek 
isterim. Fakat bundan evvel gayet acı bir noktaya 
dokundularki o da gençlerin ve sairelerin pek fena 
vaziyette olduklarıdır. Arkadaşlar! Bütün Adliye 

Mahkemelerimiz için arabalar tedarik edelim ve 
maznun veya mahkûmları arabalarla nakledelim. Bu 
ceza Kanunu lâyihası bir âbidedir, dedim. Türkçenin 
ne kadar mükemmel, ne kadar elastikli, ne kadar ge
niş olduğuna inanmayanlar buna baksınlar da boyun
larını eğsinler ve yüzleri kızarsın. Bendeniz geçen se
fer hasta olduğum için medenî kanunun daha doğ
rusu Medeniyet Kanununun müzakeresinde bu
lunamadım. Yerden göğe kadar bütün ruhumla 
Mahmut Beye, bu lâyihayı tertip eden zatlara, Adli
ye Encümenine ana dilim namma-nasıl diyeyim bi-
lemiyorum-mutlu bir Türk olarak teşekkür ederim 
alkışlar) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 
efendiler, yeni bir hayata giren memleketimizin ih-
tiyacatı hukukiyesini temin yolu üzerindeyiz. Mem
leketimizin bu yeni hayatta selameti muhakkak olan 
esaslar üzerinde tam bir inkişafa nail olması için bü
tün kuvvetimizle çahşmak cümlemizin vazifemizdir. 
Bu vazifeyi ifa sadedinde olarak elde mevcut olan 
kanunu cezayı az bir zaman zarfında tetkik ettim. 
Yeni teklif edilen kanunu ceza lâyihası hututu umu-
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miyesi itibariyle cidden muvafık ve çok iyi bir ka
nundur. Zira garbin en mükemmel bir kanunu, İtal
ya Ceza Kanunu esas ittihaz olunarak on nokta üze
rinde işleterek yapılmış olduğu için bittabii elde 
mevcut olan 74 tarihli Ceza Kanununda halledilme
miş olan mesailin cümlesini ihtiva ediyor. 

Şimdiye kadar malumuâliniz bir çok mevaddı 
adliye Mahkemei Temyizin içtihadatiyle tekarrür et
mişti. Bunlar kanun ile hallolunmamış bulunduğun
dan Mahkemei Temyiz içtihadatı bazan heyetinin 
tebeddülü ile yahut ekseriyetin tahavvüliyîe teğay-
yür ettiği için muttarit bir vaziyet muhafaza edemi
yordu. Binaenaleyh bugün bu mesaili adliye mahi
yeti kanuniye alıyor, kesbi tekarrür ediyor. Bu iti
barla memleketin inkişafatı hukukiyesinde, halkın 
tekâmülâtı hukukiyesinde yeni bir vaziyet vücuda 
gelmiş oluyor ki bu vaziyet, mucibi memnuniyettir. 

Efendiler! Kanunumuzun bilhassa Yusuf Kemal 
Beyin işaret ettiği üzere bir takım iyi noktaları var
dır ki, bu noktalar eski kanuna nazaran, esasımız 
olan Fransa Kanununa parça parça dahil olduğu 
halde, bizim kanunumuza kül olarak bir defada da
hil oluyor. Bu da mühim bir adımdır. Meselâ î>en-
denizin nazarında mühim olan tevbihi adlî keyfiye
ti, sonra meşruten tahliye keyfiyeti, sonra tecili mü-
cazat keyfiyeti hakikaten bunlar Türk Heyeti İçti-
maiyesinin hayatı hukukiyesinin attığı esaslı hatve-
lerdir. Temenni olunurki hükkâmımız heyeti edile
nin bu kanunu kabul suretiyle heyeti içtimaiyemize 
ve hayatı umumiyemize teinin ettiği inkişafı bihak
kın tatbik ederek kanunda musarrah bulunan me-
vaddm temini hususunda ellerinden gelen vazifeleri 
ifa buyursunlar. Yeni kanunumuzun bir takım mad
deleri vardır ki; bunlar hakkında sırası geldikçe kıy
metleri hakkında ısrar etmek mecburiyetinde bulu
nacağım. Diğer noktalar hakkında da tadilâtımı he
yeti celileye birer birer arz ve teşrih edeceğim. 

Efendiler! Memleketimiz yeni bir mefkureye doğ
ru süratli adımlarla yürürken tam manasiyle o mef
kurenin ruhuna hulul ettiğimizi bihakkın ve her 
veçhile göstermek için bazı katı adımlar atmak lâ
zım geldiği kanaatindeyim. 

Bunlardan birincisi; İtalya Ceza Kanununda ol
duğu gibi idamın ilgası keyfiyetidir (1 000 sesleri). 
Malümuâlinılz İtalya Ceza Kanunu 1890 tarihinde 
tanzim olunmuştu. Fakat bu kanunun kabulü için 
geçen uzun bir zaman vardır ki; O zaman mütehas
sıslar, hukuku ceza mütehassısları - uzun uzadıya 
tetkikat yapmışlar ve idamın ibkasiyle ilgası taraftar-
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ian arasında mühim nıiinakaşat cereyan ermişür. 
Bu mümakaşat neticesinde İtalya gibi ciirmün adedi 
son dereceyi bulan bir memlekette de ceraimm he
yeti ictömaıiyenin vücudundan kal'edilmesi için ? ida
mın lüzumu ile ademi lüzumu meselesi bade! müna
kaşa idam cezasının ilgası lüzumu ve bunun ceraimin 
irtikâbını tenkize medar olacağı kanaati, hakim gel
miş ve İtalya Kanunu Cezasından idam hükmü ref 
edilmiştir. Bugün İtalya Ceza Kanununda idam yok
tur idamın bugün heyeti içtimaiyelerde lâzım oldu
ğu kanaatinde olanlar da vardır. Faşat ekseriyetin 
kanaati idamın heyeti îçmnaiyeey hiç bir fayda te
man etmediği merkezindedir. 

Efendiler! İtalya gibi * diğer memleketlere nisbe-
ten - çok çeraim vuku bulan bir memlekette idam 
cezasının kaldırılması bizde de bunun tefinde bir mah
zur olmadığına delili kâfi addedilmek lâzım gelmez 
mi? 

Efendiler! Bugün garbın en mühim esasatı lıuku-
kiyesini ifade etmiş olan Garo şöyle demektedir: 
«İdam cezası medeniyetin huzurunda ricat etmekte
dir» bu, Garo'nun kullandığı bir ifadedir. 

Efendiler! 26 Mayıs 1874 tarihli İsviçre Cumhu
riyet Kanununun 65 nci maddesindeki idam cezası 
ilga edilmiştir. Yalnız bilâhare idamı, ceraimi-gayri 
siyasiye için ihya etmek selâhiyeti bazı kanunlara 
verilmiş ve bazı kanunlar bunu ibka etmişlerdir. Fa
kat hututu umumiyesi itibariyle ekseri memleketler 
idam cezasını kaldırmışlardır. Romanya 1864'te idam 
cezasını ilga etmiştir. Portekiz 1866 tıda ilga etmiş
tir. Felemenk 1870 te ilga etmiştir. Almanya'da dahi 
bazı hükümetler idam cezasını ilga etmişler ise de 
bilâhare bazı hükümetler koymuşlardır. Belçika'da 
hukuken idam cezası mülga değilse de fiilen tatbik 
edilmemektedir. Fransa'da ise cerasmi ad iyede idam 
mevcut olup ceraimi siyasiyede idam cezası 1848 se
nesinden beri mülgadır. Binaenaleyh bendeniz idam 
cezasının kanunumuzdan refini teklif ediyorum. Ma
dem ki yeni ve mükemmel bir hayatı medeniyete 
mefkûrevî olarak yürümek azmindeyiz ve bu azlim
le gidiyoruz, binaenaleyh istikbale tam bir ahenk 
içinde ve bugünkü ruhî tekâmülü ihtiva ettiğini gös
termek için heyeti edilenin, teklifimi kabul edeceğini 
zannediyorum. 

İkinci arzım şudur: 19 ncu maddenin sonuncu 
fıkrasında «iki günlük hizmet bir günlük maphus-
luk karşıhğı» olarak konmuştur..Halbuki bizim mem
leketimizde kısan adedi az ve çalışma kıymeti çok 
olduğu için bunun bir güne tenzili daha âdilâne 

ve daha hakperverane olacağı kanaatindayım. Ben
deniz bir günlük hizmetin bir günlük; hapse karşılık 
tutulmasını arz ediyorum. 

Sonra efendiler, 46 ncı maddede «cürüm işlediği 
zamanda şuurunu ve o harekâtının serbestisini selp 
edecek surete ruhî zaafa mübtelâ olan kimseye ceza 
verilemez» deniliyor. Halbuki hükümeten gelen lâyi
ha böyle değildir. Orada şu surettedir. «Bir cinetin 
marazı tezahürü veya iradeyi veya temyizi salip akıl 
hastalığı neticesi veyahut şuurun marazı eseri olarak 
işlenilen cürüm» deniliyor idi. 

Efendiler! Bendeniz öyle zannediyorum ki bunla
rın ikisi arasında derin farklar vardır. Yani hükü
metin ilk yapmış olduğu lâyihadaki şekil doğrudan 
doğruya ilmî tıbba taallûk eder, maraza taallûk eder 
bir hadisedir. Tesbiti fen müstehassısları için, dok
torlar ;ç>3n kabildir ve bunun sahası dardır. Yani bu 
çerçevenin içine giren insanların adedi pek az ve 
mahduttur. Halbuki efendiler, ruhî zaaf öyle bir 
mefhumdur ki (hududunu çizmek sön; derece zordur. 
Binaenaleyh bir çok mücrimlerin tecziyesi lâzım gel
diği halde ruhî zaaf tedbirinin - tabir mazur görül
sün - sakatlığından dolayı tecziye edilmemesi gibi 
bir vaziyet hadis olur ki bu da cezaiyatımızda jüriyi 
kabul etmediğimize göre ve kabul ettiğimiz hattı 
umumiye nazaran doğru olmayan bir j keyfiyettir. Zi
ra ruhî zaaf keyfiyeti tatbikatta pek çok yanlışlığa ve 
pek çok mücrimin cezasız kalmasına müntehi otafri-
Kr. Bu suhuletle kabili tayin bir keyfiyet değildir. 

(Sonra efendiler, bu maddenin ikinci fıkrasında bir 
garabet vardır. O da şudur : Şu kadar ki ademî me
suliyetine karar verilen şahsın serbest bırakılması 
tehlikeli olduğu mahkemece takdir edilirse hakkında 
muamelei kanuniye icra oluncaya kadar muhafaza 
edilmek üzere ait olduğu makama teslimini mahkeme 
emreder. Bu kabil kimseleri serbest bırakmak doğru 
değildir. Bunları hastahaneye veyahut vaziyete göre, 
bımarhaneye bırakmak ve ne kadar ceza çekecekler 
ise o ceza müddetince bunları heyeti içtimaiyenin ya
ni devletin doğrudan doğruya muhafazasında bulun
durmak lâzım gelir. Binaenaleyh bu njıaddenin gerek 
birinci, gerek ikinci fıkrasını arz ettiğiıjn esbaba bina
en mahzurlu görüyorum. 'Birinci fıkracın yerine, hü
kümetin evvelce teklif ettiği ilk lâyihada teklif ettiği 
fıkranın fıkra! evveli oferak kabulünü arz ediyorum. 
İkinci fıkranın \ erine de şu suretle bir fıkra ilâve 
ediyorum : «Bu suretle ademî mesuliyetine karar veri
len şahıs, o meseleden dolayı mahkûm olduğu tak
dirde, kanunen görmesi icap eden ceza müddetince 
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devlet hastahaneterinden birinde tahtı muhafazada 
bulundurulur.» 

Efendiler, 49 ncu maddenin üçüncü fıkrası şu 
suretle yazılmıştır : «Gerek nefsini ve gerek başkasını 
vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü ta
haffuz imkânı da olmadığı ağar ve muhakkak bir teh
likeden muhafaza etmek zaruretinin bais olduğu mec
buriyetle» yine hükümetten gelen lâyihanın C fıkrası 
okunursa bu ibarenin ne kadar karışık olduğu teza
hür eder. Bakınız hükümetten gelen •(<€) fıkrasında ne 
diyor : «Cebir ve şiddet icrasıyle vukubulan yağma 
ve hırsızlık sırasında yahut bir kimsenin irade ve 
ihtiyarına halel verecek derecede büyük Mr zararı 
mucip olan hırsızlıklarda hırsız veya yağmacıların sa
ir suretlerle defi ve malın istirdadı mümkün olma
dığı halde kendisini müdafaa ve fiîhal kendisinin veya 
karı veya kocasının veya usul ve füruunun malını ve
ya muhafazası altında bulunan malları muhafaza ve 
kurtarmak ve gerek almak için işlenen fiiller cürüm 
sayılmaz.» Bu vazıhtır. Meselâ bir adamın çiftliğinin 
orta yerinde tekmil mahsulat ve raezruatmı arabalara 
yükletmişler, bu suretle o adam hayatını istinat et
tirdiği, hayatının yongası olan malının elinden gide
ceğini görüyor. İhtimali silâh ediyor. O adamları ya
ralıyor veyahut vuruyor. İşte bu takdirde bu adama 
ceza vermiyoruz. Hükümetten gelen lâyihanın (C) fık
rası gayet vazıhtır. Encümenin de bazı maddeleri! 
güzel bir şekle ifrağ ettiğini samimiyetle, bir hissi 
takdirle ifade etmek mecburiyeti vicdaniyesinde 'bu
lunduğum halde bu noktayı karıştırdığım görüyo-
ramı. Yani ben çok çalıştığım halde içinden çıkama
dım. Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuunu bi
lerek mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz im
kânı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden 
muhafaza etmek... Bunun takdiri ne suretle olacak
tır? Bunun için, tatbikatta bunun vukuuna bir iki 
misal göstermelidir. Ben bu iki misali tatbikatta ga
yet samimî surette kendi kendime aradım, bulama
dım. Halbuki diğeri gayet vazıh ve aşikârdır ve tat
bikatta tereddüt olmasına imkân yoktur. 

51 nci maddeye gelince : «'Bir kimse haksız bir 
tahrikin husule getirdiği gazap veya şedid bir elemin 
tesiri altında bir cürüm işler ve bu cürüm idam ve 
müebbet ağır hapis cezasını müstelzim bulunursa fa
ili oniki seneden az olmamak üzere ağır hapis ceza
sına mahkûm olur...» Madde gayet güzel bir madde
dir. Mademki jüri yoktur, Mikkâma diğer esbabı mu-
hafife hakkındaki madde ile bir hakkı takdir ver
mektedir. Yalnız tatbikatta sakatlık olmak ihtimali 
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mevcuttur. Yani şedid elemin tesiri altında kelimesi 
müphem olabilir. Yani şedid elem altında idim diye 
müdafaaya meydan verebilir. Tatbikatta şedid elem 
uzak zamandaki şedid eleme de irca olunmak imkânı 
olduğu için mahzurludur. Onun için bendeniz bu 
elem kelimesinden sonra fiMıal manasına olmak üze
re bir hemen kelimesinin ilâvesini zaruri görüyo
rum. 

96 ncı maddede - tabı sehvi olacak galiba - bazı 
yerde «hukuku âmme» denilmiştir, bazı yerde «huku
ku umumiye» denilmiştir. Malumu âliniz eski kanunu 
cezaya hukuk 'hocalarının tevcih ettikleri bir tenkit 
vardır ki o da tebirata bir kıymeti ameliye verilme-
mesidir, yani her tabiri aynı yerde aynı suretle istimal 
etmemeleri keyfiyetidir. Ya «hukuku âmme» demeli 
veyahut «hukuku umumiye» denilmelidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Tabı hata
sıdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — 146 ncı 
maddeye gelince • 

«...maddede gösterilen şekil ve suretlerle gerek yal
nızca gerek bir kaç kişi ile Ibirlifcte kavli veya tahrirî 
veya fiilî fesat çıkararak veya meydan ve sokak
larda ve nasın toplandığı mahallerde nutuk irat ve 
yafta yapıştırarak ve neşriyat icra ederek bu cürüm
leri işlemeye teşvik edenler hakkında, yapılan fesat te
şebbüs derecesinde kalsa dahi idam cezası hükmolu-
nur.» deniyor. 

Burada meseleyi telâkkide bir hata vardır. Kavli 
veya tahrirî fesat nasıl olur? Burada maksudu aslî, 
fiilî fesat olmak lâzımdır. Bu cihetle kavli veya tah
lilî kaimelerinin tay edilmesi icap eder. 

Teşebbüse gelince : 'Bu vaziyette olan ceraim de 
teşebbüsü tam vaziyetdir ki o şıkta idam derpiş olu
nabilir. Halbuki teşebbüs kelimesi zikredildiğinden te
şebbüsü nakısada mahmul olmak icabeder. Teşebbüs 
kelimesinden. sonra tam kelimesinin ilâvesiyle esasatı 
umumiyeye takarrüp edilmek lâzımdır, 

Sonra efendim, 161 nci maddede : 
«Resmî evrak ve nutukları tağyir ve tahrif ile 

neşreyleyenlcr hakkında bir aydan altı aya kadar ha
pis ve ylraıübeş liradan elli liraya kadar cezayı nakdî 
hükmolunur.» deniyor. Halbuki mebusların Mecliste
ki beyanatının tağyir ve tahrifi buna dahil midir, de
ğil midir? Tereddüt hasıl oluyor. Malumu âliniz te
reddüt hası! olduğu zaman ceza olduğu İçin maznu
nun lehine tefsir olunur. Bu suretle gazete ve resafl 
ha kanunun şümulünün haricinde kalabilir. Bir me
busun Mecliste söylediği sözleri kastı mahsusla veya 
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o mebusa karez veyahut o mebusu enzarı âmmede kü
çük düşürmek tmaksadıyle mebusun Meclisteki beya
natını tahrif dahi bir cürüm olmak lâzım gelir. Onun 
dahi kanunda zikredilmesi lâzımedendir. 

174 neti madde siyasî hürriyet aleyhinde cürüm
ler : ...siyasî hürriyet, Cumhuriyet halkının hukuku 
esasiyesi olduğu için halkın siyasî hürriyetlerinin te
min ve talikimi ve onların siyasî ''hürriyetlerini tama
men tekeffül altına almak için bendeniz bu madde
ye lüzumu olduğu kanaatini beslemekle beraber yüne 
bu madde kâfi değildir. Binaenaleyh siyasî hürriyet
ler hakkındaki faslın takviyesi ve tamamiyle 'Cumhu
riyet mefhumunu inkişafa 'hadim bir vaziyete getiril
mesi kanaatındayım. Her kim siyasî hak ve hürriye
tini istimal ettiğirden dolayı sıfatı resmîyeyi haiz (bu
lunanlar veya efradı ahaliden bir veya bir kaçı tara
fından bir gûna gadir veya zarar veya tazyik veya 
ezaya duçar edilirse mezkûr fiili işlemiş veya emretmiş 
veya 'bihakkın yapılmak lâzım gelen bir 'iş veya hiz
meti balâdaki sebeple yapmamış veya yapmamayı em
retmiş kimseler dahi halktan ise bir aydan otuz aya 
kadar hapis ve onbeş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdî ile cezalandırılır ve eğer fail sıfatı resmiyeyi 
'haiz ise 'bir seneden beş seneye kadar hapsolunur. 
Ayrıca bir seneden üç seneye kadar memuriyetten 
mahramiyet cezasına çarptırılır. Arz ettiğim bu şekil 
174 ncü maddedeki cezaların aynıdır. 

178 nci madde - Bir kimse bir ölünün naaşı ve ke
mikleri hakkında hakaret yapar yahut tahkir maksa-
dıyîe veya sair gayrımeşru bir maksada mebnih tama
men veya kısmen birinin naaşım yahut kemiklerini 
veya ölü ile beraber gömülen eşyayı çalarsa... denil -
dikten sonar 'burada gayrımeşru kelimesine lüzum 
yoktur. Çünkü gayrımeşru kelimesinden bir mahzur 
çıkmaz denirse kanunda ne lüzum vardır diye hük-
kâm tereddüde düşer. 'Binaenaleyh tatbikatta mah
zurlu olabilir. Onun için (gayrımeşru) kaydına lüzum 
yoktur. 

198 nci madde : Bir kimse resmî mevki veya sıfatı 
veya meslek ve sanatı icabı olarak ifşasında zarar 
melhuz olan bir sırra vakıf olup da meşru bir sebe
be müstenit olmaksızın o sırrı ifşa ederse, malumu 
âliniz sır muhterem ve mukaddes bir keyfiyettir, bi
naenaleyh böyle meşru bir sebebe müstenit olmaksı
zın gibi bir kayıt altına alacak olursak bu kayıttan 
bilistifade bir çok esrarın faş edilmesi ihtimali var
dır. Çünkü mahkemede esbap mazerete istinat ede
ceği kanaatında bulunan herhangi, bu esasattan tega-
f'ü'I etmek isteyen fert, meşruiyet tabirinden kendisi 

İçin bir kaçamak yolu bulur. Sır mefhumu mukad
desinde bir sarsıntı husule gelebilir. Binaenaleyh ben
deniz hiçbir meşru sebebe müstenit olmaksızın keli
melerin tayyını arz ediyorum. 

211 nci maddede mahamî kelimesi! yine tekerrür 
etmiştir. Bu herhalde tabı sehvidir. Avukat şeklinde 
tashih edilecektir. 

238 nci madde; hâkimlerle memurin rüesasından 
her kim memuriyetinin dairesi dahilinde ahalinin zarurî 
havayicinden olan hububat, erzak vesaire malzeme
leri alıp satarak ticaret ederse...» Şu veçhile cezalan
dırılır. Bu tecrim »güzel bir keyfiyettir. Yalnız burada 
bir zühul yapılmıştır : Memurin rüesasından denil
miştir. Şu halde rüesa vaziyetinde bulunmayan me
murin halkın havayici zaruriyesinden olan eşyayı, da-
irei memuriyetleri dahilinde, alıp satarak icrayı tica
ret edebilecektir. Binaenaleyh burada hâkimlerle me
murin rüesasından denecek yerde, hakikilerle memu
rin denmelidir. (Doğru- sesleri) Rüesa kelimesi mah
zurludur. 

243 ncü madde - Mahkemeler ve meclisler reis ve 
azalarından vesaLr 'hükümet memurlarından biri maz
nun bulunan kimselere... deniyor. Maznun, muayyen 
vaziyeti kanuniyede bulunan ferttir. Halbuki maz
nun vaziyeti kanuniy esine gelmeden itevkif edilmiş 
o'an ferdin, herhangi maznun bir fert hakkında yapı-
In muameleden istisnası lâzımdır. Gerçi istisna olun
ması mantıkan Icabederse de kanunu ce?a ve hukuku 
cezaiyede esas bizim kabul ettiğimiz lâyihada da mu
harrer olduğu veçhile daima tereddüt vujkuunda ahkâ
mı daima maznunun lehine tefsir etmek vaziyetinde 
kalır ve maznunun herhangi bir tutulacak kimse hak
kında işkence muamelesinin tatbikatında bu kanunun 
şümulü haricinde kalması vaziyeti hâsıl olabilir. Bi
naenaleyh maznun kelimesinin yerine daha emin ola
rak konulmuş olan kimse kelimesinin ikamesi doğru 
olur. Hatta tevkif edilmiş olan kimse tabirinde dahi 
mahzur vardır. 

250 nci maddede : Tebliğ ve İhzar memurları ve 
askerler ve jandarma zabitleri ve umum memurlar 
gelip geçtikleri yerlerde ahalinin hanelerine rızaları 
hilâfına konup meccanen yem ve yiyecek [alır ise, diyor. 
Burada jandarma zabitlerine bir ceza Veriliyor. On
dan evvelde bir asker tabiri kullanıyor. Askerler tabi
rine jandarmayı da ithal etmek kabil olamayacağı için 
jandarma efradının ika edeceği bu gibi efal bu madde
ye göre cezalandırılamaz. Binaenaleyh jandarma za-
bitanıtıdan sonra jandarma efradının ilâvesiyle : Bu fi
ili yapan jandarma efradı dahi tecziye edilecek demek 
îâzimedendir. 
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254 ncü madde : «Resmî meclislerin azasından 
veya hükümet memurlarından birini vazifesini yap
mamaya cebir için hakkında şiddet ve tehdit göste
ren kimse...» burada veya kelimesi yoktur. Halbuki 
şiddet veya tehdit diye bunların ayrı ayrı ifade edil
mesi lâzım gelir. Bazen tehditsiz şiddet yoluna gidlle-
bildiği gibi şiddetsiz tehdit de olur. Böyle vavı afa-fa 
ile yekdiğerine merbut olursa mahkeme tatbikatta ge
rek Şiddet gerek tehdit usullerinde her ikisinin de ta-
hakkunu istihdaf edeceğinde burada şiddet veya teh
ditle iktifa olunmalıdır. 

453 ncü maddede «Kasten katil cürmü failin 
veya karısının veya anasının veya kızının ve torununun 
veya evlatlık kızının veya kız kardeşinin namusunu 
kurtarmak için veledi zina aleyhine nüfus siciEne 
kaydından evvel ve doğmasından beş gün zarfında 
işlenmiş isa faili beş seneden on seneye kadar ağır 
hapis ile cezalandırılır...» 

Bendeniz bunu kabul ettiğimiz kanunu medenînin 
ruhuna muhalif bulurum. iKanumı Medenîmizde biz 
vasi bir fikri hürriyetle herhangi bir sebeple dünyaya 
gelmiş olan biçaregâna heyeti içtimaiyemizde büyük 
bir ufku hayat veriyoruz. 

Bir taraftan onbeş gün evvel böyle bir yoldan gi
derken şCmdi de veledi zina ile veledi meşru arasında 
.- hayatına kastolunmak itibariyle - bir fark vücuda 
getirmeyi bendeniz doğru bulmuyorum. Mademki ha
yattır. Hayat mukaddes bir mefhumdur. Doğmuş olan 
bir çocuğun hayatı karşısında mülâhaza! namus ola
maz. En büyük namus onu Ibiîmek ve onu yaşatmak
tır. Onun için bunu böyle beş seneden on seneye ka
dar gibi yani diğerine nazaran tahfifi cezayı tazam-
mun eder bir mahiyette böyle bir maddenin kabul 
edilmesini doğru görmüyorum ve bu maddenin tay-
yım arz ediyorum. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Daha var mı? 

FERİDUN FİKRİ. BEY (Devamla) — 472 nri 
madde, kendisinin veya karısının veya anasının veya 
evlâtlığının veya kız kardeşinin namusunu kurtarmak 
için çocuk düşüren veya düşürtenler hakkında, bu
nun da cezası indilir. Halbuki caiz değildir. Çocuk 
düşürmek de hayata kast demek olduğundan bu mad-
denün tayyını arz ediyorum. Çocuk terkedenîer hak
kındaki cezanın tenzil edilmesini kabul ediyorum. Bir 
çocuğu terketîîiek kabili kabuldür. Çocuk öldürmekte; 
yalnız çocuğun hayatına, fakat çocuğu düşürtmekte 
gerek aaasınm gerek çocuğun hayatına yani İki haya
ta kastoldıığu içiz. bu caiz değildir. Halbuki terkinde 
vasiyet başka olduğundan mülâhaza! namus mevzuu 
'bah'Js olabilir. Hissiyatı insaniyenin necip olan bazı 
fo:Jsassüsatını nazarı İtibara alarak onu İfa edebilir. 
Fakat bendeniz bu iki maddenin behcmahal tayyı 
taraftarıyım. 

526 HCI maddede «her kim salâhiyattar merciden 
•kaBiüJi ve usul dairesinde verilmiş bir emre itaatsizlik 
eder veyahut âmmenin istirahat ve selâmeti veya ma-
d elet .m-a'hafazası namına...» deniliyor k'i; 'bu da müp
hem h'r tabirdir. Buradaki başlıca müphemiyeti ve 
sakatlığı tevlit eden (VQ usul dairesinde) kelimeleridir. 
Bu 'kelimelerin tayyını teklif ediyorum. 

Bendenizin kısa müddet zarfında yapabildiğim 
tetkik ba kadardır. 'Bu bapta Heyeti Celi'eye bir takrir 
takdim ediyorum. Tabiî ayrı ayrı yani fıkra fıkra 
reye konulacaktır. Bu suretle reye vazedilerek kabu
lünü istirham ediyorum ve heyeti umumiyesi itibariy
le öyle zannediyorum ki; kendi kanaatıma göre arz 
ettiğim bu tadilât yapılacak olursa. Ceza Kanunumuz 
heyeti içtimaiyereriz için mucibi hayır olacaktır, mu
cibi inkişaf olacaktır ve hukukî hayatımızda cümle
mizin temenni ettiğimiz iyi semereleri verecektir. 

REİS — Efendim, beş dakika teneffüs etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; Saat' : 16,20 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat Saat : 16,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! Söz Adliye 
VekjIS Beyefendinindir. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Muhterem efendiler! Feridun Fikri Beyin fikir
lerini kavrayabildimse orada esaslı olarak cevap ve
rilecek iki noktaya müsadif oldum. Birisi siyasi hür
riyet, ikincisi de idam meselesidir. Feridun Fikri Bey 
bugün Heyet Oelilenüzin tasvibine arz ettiğimiz yeni 
Ceza Kanunu lâyihasındaki siyasî hürriyet hakkın
daki maddeyi kâfi görmedi ve bunun daha şiddetli 
bir vaziyete ifrağını ieklif eyledi. 

Arkadaşlar! Bugüne kadar elimizde mevcut ka
nunu cezainin siyasî hürriyeti bu rütbe takviyesine 
dair tek bir kelime bile mevcut değildir. Tek bir keli
meye bile tesadüf edemezsiniz. İtimadınıza! çalışan 
hükümetiniz yeni Ceza Kanununu hazırlarken siyasî 
hürriyetleri, en medenî milletlerin en şiddetli mad
delerini buraya alarak tarsin eylemiştir. Diyebilirim 
ki, siyasî hürriyetle alâkadar olan bu madde her 
medeni memlekette bu kadar şiddetli değildir. Bizde 
ve İtalya'da böyledir. Bazı memleketlerde dahi var
dır. Fakat cihanı medeniyetle alâkadar olan bir çok 
memleketlerde siyasî hürriyet bunun nısfı kadar bile 
müdafaa edilememiştir. Heyeti Celilenize her vakit 
arz ettiğim samimi bir kanaatimi şurada tekrar et
mek isterim. Bu maddedeki siyasî hürriyetlerin ceza
sını teşdit .edersek korkarım ki, fertlerin siyasî hürri
yeti için camianın hürriyetini tehlikeye düşürmüş 
oluruz. (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlar! -Fertlerin siyasî hürriyeti için Türk 
Camiasının büyük menfaatiarım, büyük âlî hakları
nı tehlikeye ilga etmek hakkını, memleketimizde 
hiç bir vatandaş haiz değildir (çok doğru sesleri). 

Feridun Fikri Bey idamın ceza kanunu lâyiha
sından tayyını teklif ediyorlar ve davasını isbat ma
razında Garo'yu misal getirdiler ve Garo'dan bir fık
ra okudular. Dedilerki; «idam cezası asrı hazır me
deniyeti önünde ric'at etmektedir» evet doğrudur. 
Yalnız bu fıkranın alt tarafı vardır. Onu okumadı
lar. Bendeniz de alt tarafım okuyorum. Müellif aynı 
fıkranın altında diyor ki «ancak idam cezası miillet-

ler için bir ilâçtır» bilirsiniz ki fertler her zaman 
üçün ilâç kullanmazlar. Fakat ihtiyaten raflarının bir 
köşesine ilacı nasıl yerleştirirler ve icabi halinde na
sıl kullanırlarsa cemiyetler de idam cezasını rahat
sız oldukları zaman kullanırlar. Tekrar arz edeyim 
ki, fertler nasıl ara sıra rahatsızlandıklarında sakla
dıktan bu ilâcı kullanırlarsa, cemiyetler de böyle 
ara sıra rahatsız oldukları zaman bu ilâcı kullanırlar. 
O zaman sulh ve sükûn gelir. İdamı kabul etmeyen 
milletler zaruret halinde ilâçsız kalmış Zavallı insan
lara benzerler. (Bravo sesleri) alkışlar.) 

Arkadaşlar! Yani Ceza Kanun Lâyihasına vaz 
edilen idam cezasının hedefi doğrudan doğruya mem-
lektin ve Türk Milletinin büyük ve âli knenfaatlannı 
kurtarmaktan başka bir şey değildir. Denebilir ki, 
(idam cezasıyle inkılâba vaki olan taarruzların önüne 
tamamen geçilebilir mi? İtiraf ederim ki geçilemez. 
Fakat bilmekl azimdir ki, Türk Milletinin ve inkilâ-
bının menfaatlaraıa kasdedenler bunu behemehal 
hayatları ile öderler. Başka türlü kurtulnlanın imkânı 
yoktur ve olamaz. Nazariyatta ne denilirse denilsin, 
bir cürmün neticesini hayatiyle ödemeki ile hayatiyle 
ödememek arasında büyük farklar vardır. Bu Cihet 
herkesin kulağına küpe olmalıdır ve küpe olmak lâ
zım gelir ki, Türk Milletinin büyük fedakârlığı ile 
vücut bulan inkılâba en ufak bir tanız behemal ha
yat isler, (sürekli alkışlar, bravo sesleri) Vazedilen 
idam cezasının hedefi bu olduğuna göre j Feridun Bey 
için endişeye mehal yoktur. Maruzatım i bundan, iba
rettir. Yalnız şurasını da arz etmek isterim ki, İtal
ya'da idama muadil tatbik edilen (erkastol) sistemli 
son ceza nazariyatında idamdan daha ağır görülmek
te ve İtalya cezacılan arasında bunun idama tahvi
line doğru temayül vardır. 

Efendiler! İtalya'da idam şu suretle yapılır: Mah
kûmu «erkastol» denilen küçük 2 - 3 mejtre murabfoaı 
genişliğinde, beyaz bir odaya kaparlar. Penceresi yok
tur tavandan bir penceresi vardır. İdama mahkûm 
olan beyaz bir entari ile oraya girer. Hatta eline oy
nayabilecek bir ip bile vermezler, kitap: okutmazlar, 
hiç bir yerle temasa yoktur. Lakırdı edemez. İtalya 
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İstatistiklerine göre bu suretle mahkûmların akıbeti, 
iki, üç ay nihayet bir iki sene nihayetinde, ölmeden 
mezara konulan mezar içinde kafalarım vura vura 
intihar etmekte veyahut tecennün etmektir. Zannede
rim bu ceza insaniyete daha muvafık bir ceza değildir. 
Her halde ceza itibariyle idamı muhafaza etmek 
memleketin menfatı iktizasındandır. Garo'nun dediği 
gibi ve Feridun Fikri Beyin alt tarafını okumadığı 
nokta gibi idam ilâç halinde bir tarafta durur ve ce
miyet taarruzlara maruz kaldıkça tatbik edilir. Türk 
Milletinin hayatı için tatbik edilir. (Alkışlar, Bravo 
sesleri.) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendini, 
Feridun Fikri Beyefendinin itirazlarından değerle
rine de bendeniz cevap vermek istiyorum. 

19 ncu maddenin son fıkrasında iki günlük hiz
met bir günlük hapse karşıSık olur diyor. Bir gün
lük hizmtein bir günlük mahbusiyete karşılık ol
mak üzere kabulünü teklif ediyorlar. Bu veriüme-
yen cezayı nakdinin hapse tahvilini hizmetle öden
mesidir. Yani mahbus olacak yerde açıkta istediği 
g2bi hareket ederek hizmet etmesidir. Binaenaleyh 
yukarıda bir Bira bir günlük hizmete mukabil olunca 
bir günlük hizmet bir günlük hapse mukabil olsun 
nazariye ve mülâhazası doğru oimasa gerekir. Ha
pis olacak yerde hizmette çalışıyor. Şüphesiz hapse 
girecektir. Çünkü kendisi istifade ediyor Onun için 
encümen iki günlük olmasında ısrar ediyor. Feridun 
Beyin teklifini kabul ediniyor. 

Kırk aîltıncı maddenin ilk fıkrasındaki (ruhî zaafa 
mübıîela olan) kelimesine itiraz ediyorlar ve bunun 
için Feridun Fikri Bey hükümetin evvelce vuku bu
lan teklifi muvafıktır diyorlar. Tabiri aharîe (cin
net, marazı altı!) tabirlerini kullanmak (marazı ruhî) 
tabirlerini kullanmaktan daha iyidir demek istiyorlar. 
Fakat Feridun Fikri Beyefendi maddeyi dikkatJe oku
muş oJiaîardı eski tabirle maddenin mesbukulehi yeni 
tabirle hâkimin nazara a'acağı şey ne zaafı ruhîdir 
ve ne de marazı aklîdir. Hâkimin nazarı dikkate 
a'acağı şey cürüm işlendiği zaman da şuurunu veya 
harekâtının serbestisini seîp edecek bir hafe duçar ol
maktır. Hâkimin nazara alacağı şey şuurun olmama
sıdır. Nazara alınacak şey mücrimin harekâtında ser
bestti olmaması cihetidir. Siz buna ne dersiniz, ister 
zaafı ruhî deyin ister marazi aMî deyin, ne derseniz 
deyin ası! maksut olan şey o işi işlediği zaman şuursuz 
olması; o işi işlediği zamanda harekâtının serbestlisi
ne maüik olmamasıdır. Yani iradesinin zayıf olması

dır. Yani şuurunda halel bulunmasıdır, bu dedikleri 
gibi öyle marazı aklî cihetinden tespit eyleye bildiği 
gibi diğer lıususatta da bugünkü mütehassıs pisikoîoğ-
lar tarafından da bu suretle tespit edillebiilir. Bunu 
koymak lâzım gelir. Çünkü vazı kanunun garazı ma
razı aklî değildir. Deminden arz ettiğim gibi vazn ka
nunun garazı şuursuz iş işleyeni cezadan mafu tut
maktadır. Onun için, (marazı aklî) yerine (zaafı ruhî) 
tabirini koymak daha doğrudur ve bu mesele uzun 
uzadıya düşünülmüş ve uzun uzadıya tahlil edilmiştir. 
Bugünkü psikoloji bu suretle ifade ediyor. Kendileri 
Miraz'Jarını noksan yaptılar. Çünkü marazı aklîyi ka
bul etmeyince altındaki 48 nci maddeyi de çıkartmak 
lâzım gelir. Çünkü 48 nci madde cürmü irtikâp et
tiği sırada arazî bir sebepten dolayı 46 ve 47 nci 
maddelerde münderiç aklî halede bulunan kimseler 
hakkında o maddelerdeki ahkâm tatbik olunur di
yor ki, onun daha hafif derecesi 47 nci maddedir. 
Bu maddeye niçin itiraz 'etmediler? Zannediyorum 
ki çok vakit buîupda bunu tetkik edememişlerdir. 
Hatta mevzu bahis ettiği (Garo) ve diğer cezacıîar 
meseleyi sırf bu ırakta! nazardan tetkik ederJer. Bu
günkü psikoloji teiekkisini de Feridun Fikri Bey ben
den pek âla daha iyi biîmeler! lâzım gelir. Onun için 
encümen maddenin kabulünde ısrar ediyor. 

Muhterem Feridun Fikri Beyefendi arz ettiğim ve 
kendilerinin de söyledikleri gibi okumak için vakit 
bulamamışlar ve lâyihanın başka maddelerini oku-

İkinci fıkrasında «hakkında muamelei kanuniye 
icra olununcaya kadar muhafaza edilmek üzere ait 
olduğu makama teslimini mahkeme emreder» deni
yor. Adliye Vekâleti bu kanunun mevkii tatbikına 
vazını göstreir diğer bir kanun daha getirecektir. O 
kanunda bunun nasıl tatbik olunacağı gösterilecektir. 
Yani eğer onun serbest bırakılmasını mahkeme muva
fık görürse zabıtaya verecektir. Zabıta onu keyfi su
rette istediği gibi tevkif edemez. Yani kendilerinin pek 
ziyade aradığı hürriyeti şahsiye mecnun da olsa, ih
lâl edilemez. Onu zabıta mutlaka bir yere koyabilmek 
için bir mahkeme karan alacaktır ve o mahkeme 
karariyle bir yerde muhafaza okunacaktır. Onun için 
maddede tashih edilecek hiç bir şey yoktur. 49 ncu 
maddenin üçüncü fıkrası karışık ve mahzurlu oklu
ğundan yerine başka birşey ilâve etmek istiyorlar. 49 
ncu maddenin üçüncü fıkrası «gerek nefsini ve ge
rek başkasını vukuuna biterek mahal vermediği ve 
başka türlü tahaffuz imkânı da olmadığı ağır ve mu
hakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin 
bais olduğu mecburiyetle» deniyor. 
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masmışEardu. Eğer lâyihanın aşağı taraflarını okumuş 
olsalardı orada kendilerinin ilk teklif ettikleri şeyleri 
aynen buhurlardı. Bunu 118 nci sayfayı açarsak ge
çen fasıllara ait müşterek ahkâm diye üçüncü fasıl 
vardır. Ondan yukarıdaki iki fasılda beyan olunan 
fullerden birini aşağıda gösterilen mecburiyetlerle ya
panlara ceza verilmez diyor. Burada yalnız adam 
öMürmek ve eşhas üzerinde bir fiili müessir yap
mak fiiKeri vardır. Bu da evvelki iki fiilden, mecbu
riyetle yapanlara ceza verilmez "(495, 496, 497, 499 
ncu maddelerde beyan olunan fiillerden birinin fail
lerine yaihut nehbü gari yapanlara karşı malını mü
dafaa etmek) yani bu mecburiyetle katil yapan!ara ve 
bu mecburiyetle bir fiili müessir yapanlara yani eski 
tabirle darp ve cerh yapanlara ceza verilmez. îştc arz 
ettiğim 495 ve 496 ncı maddeleri okuduğumuz za
man görülüyor ki kendilerinin teklif ettilderi şeyler 
lâyihada vardır. O maddeleri ckumamışiar zannedi
yorum. Onun için tekM yapıyorlar. 

48 nci maddedeki ahkâm daha vasi bir manada
dır. Onlardan başka bir man adır.Yalnız katil için^ 
değil, umumîdir. Öyle bir tehlike altında kati! işle
yenlere ceza veriFmez. 

51 nci madde «bir elemin» kelimesinden sonra 
«hemen» kelimesinin ilâvesi buyuruluyor. Kendileri
nin benden iyi bilmeleri lâzım gefirdiki : «tesiri 
altında kelimesi cezada «hemen» kelimesinden daha 
kuvvetli bir ifadedir. Müteessir olmamış da hemen 
işîemiş ise o adamın cezasını tahfif mi edeceğiz? 
Maksat, tesir aütında kalmaktır. Hemen yapmak ve 
biraz sonra yapmak da değildir. Tesir altında olarak 
yapacaktır, «hemen» Kelimesini oraya korsak, mak
sadı tamamiyîe ihlâl etmiş oluruz ve maksada mu
halif hareket etmiş oluruz. 97 nci maddede hukuku 
umumiye deniyor. Bazı hatalar vardır ki cetvelini ma-
lesek makamı riyasete biraz evvel takdim edebildik. 
Onda da vardır, tashih edilmiştir. 

146 ncı maddenin son fıkrasına «kavlî tahrirî» 
tehiri karışıktır. Bunları tay (ve teşebbüs kelimesin
den soma tam kelimesinin ilâvesi) 146 ncı madde
nin birinci fıkrasını okuyacak olursak Türkiye Cum
huriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamımı veya 
kısmen tağyir ve tebdil veya ifgava ve bu kanunla te
şekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisine iskat veya 
vazifesini yapmaktan mene teşebbüs edenlere aittir. 
Bu maddede gösterilen şekil ve suretlerle gerek yal
nızca ve gerek bir kaç kişi birlikte gerek kavlî veya 
tahrirî veya fiilî fesat çıkararak, diyor. Böyle bir 
fiili yalnız fiilisine atfedilen, tahrirîsine atfedelim, 

serbest bırakalım olur mu beyler, olur mu arkadaşlar? 
Zannederim Sivas'ta böyle bir şey oîdu. Bu gibi hu
susta kavlîsi de fesattır, fiilisi de fesattır, tahrirîsi de 
fesattır. Çünkü yapılmak istenilen şey Büyük Millet 
Meclîsini ortadan kaldırmak Teşkilâtı | Esasiyeyi kıs
men veya tamamen ortadan kaldırmak] Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmaktır, (teşebbüs) kelimesinin bir de 
(tam) koyalım diyor. Ne demek teşebbüsü tam? 
Beyüer! Büyük Millet Meclisi kanuni yapıyor, Bü
yük Millet Meclisi nazariyelere tebafyyet etmiyor. 
Bundan sonra bütün ceza nazariyatı bq kanundan çı
kacaktır. 

Yoksa ceza nazariyatına göre mjemlekete ceza 
verecek değiliz. Teşebbüsün tamı nokssjnı nedir? Yu
karıda teşebbüs kelimesine bakıldığı zaman teşebbüs 
kelimesinin orada tamamiyîe tayin, tarif edildiği gö
rülür ve zannederim iyi tarif edilmiştir. Eğer teşeb
büsü nakıstan maksatları fiil ise yani bir fiil işlemek 
için lâzım gelen bütün efali yapılmış dato fiil meyda
na gelmemiş* ise zan ederim ona tam Veya nakıs de
mekle bir şey ifade etmiş olmayız. Teşebbüs hakkın
da koyduğumuz maddeler ise onları pê c güzel ifade 
ederüer. «Tamı» koyalım, komayalım, j Hepsi birdir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — 156 ncı 
mnidede encümen (teşebbüsü tam) kelimesini kullan
mıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) U Belki kul
lanmıştır, Fakat bu kanunun bütün harflerinde ve 
bütün maddelerinde bize itiraz için lıatjaîar arıyorsa
nız zannederim bu doğru olmaz, Çünkii bu kanunun 
bazı yerlerindeki kelimeler, bir kelime yerine iki ke
lime kullanıldığı halde o iki kelime manasında, bazı 
iki kelime yerine bir kelime kullanıldığı halde o bir 
kelime iki kelime manasında kullanılmıştır. Bazı yer
de (cürmü) demişiz. Bilfarz istirdat madjdesinde, iadei 
mücrimin maddesinde (cürmü) deniimişj Oradaki cü
rümden garaz, hem cürmü, hem kabahatidir. Onu 
hâkimler pek âlâ takdir ederler. Onun ç̂in tam keli
mesinin hiç bir faydası Olmaz. 161 nci maddede «nu
tuklar» kelimesinden sonra (Meclisdekj mebusların 
beyanatım) kelimelerinin ilâvesini söylüyorlar. 161 nci 
madde, «resmi evrak ve nutukları tağyiri ve tahrif ile 
neşreyleyenîer» suretindedir. Büyük Millet Meclisinin 
bu kürsüsünde söylenilen sözler de resmidir. Bundan 
daha resmî bir şey olamaz. Yoksa buradaki beyanatı 
gayrıresmî mi addediyorlar? Binaenaleyh söylenilen 
sözler tamamen resmîdir. 

174 ncü maddeye âtideki fıkranın ilâvesini teklif 
ederim, diyor. Yani siyasî hürriyet hakkında söyledi-
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îer. Muhterem Adiiye Vekili Beyefendi ona cevap ver - j 
diler. 

Zaten ilmi kısmını da tahlil edecek olursak Beyin j 
teklif etliği şeylerde bir gûna gadir veya tazyik veya J 
eza yoktur. Fiilde cürüm olarak tasvir edilen şeyler ; 
bunlardır. Tazyik için maddei mahsusa vardır. Eza j 
için maddei mahsusa vardır. Çünkü bu kanun lâyi
hasında darp görmeyeceksiniz, Beyler cerh görmeye
ceksiniz. Darbsn cerhin yerinde fjilî müessir görüyor
sunuz. O fiili müessir eza veren fiildir. Sıhhati ihlâl 
eden fiildir. Melekâtı akliyeye halel getiren fiildir, ! 
hepsini vazu kanun, yani sizler ceza altına alıyorsu
nuz. Eskisi gibi darp denildiği zaman döğmek ol
sun, yahut birisi diğerine bağırarak bunu gayet mü- ! 
teesslr edecek eza verecek bir söz söyledfği zaman j 
eskiden onun için bir şey yoktu, bundan sonra ola- j 
çaktır. i 

178 nci maddede (gayrimeşru) kelimesinin çalmak \ 
var iken zait görüyorlar. Zahiren öyle görünüyor, j 
Fakat bilmiyorum. Vaktiyle biz tıbbiyede okurken j 
benim hatırıma bir misal geliyor. O zaman kadavra I 
gelmezdi, kemik bulamazdık. Tıbbiyeciler giderler ; 
bazan mezarlardan kemik çalarlardı. Onun adı çal- j 
maki?. Fakat teşrih içindi. Hayır, öğrenmek içindi. • 
Memlekete hizmet etmek için çalarlardı. Bu gayri-
meşru bir hareket midir? 

211 nci maddedeki (mahami) kelimesinin (avukat) 
suretinde tashihi yapılmsştır. Hata savap cetvelinde 
vardır. 

238 nci maddede «hâkimlerle memurin rüesasın-
dan» denilmiştir. Maksat da hakikaten rüesadır. Me
murinin bu gibi şeylerle iştigali ayrıca bir kanunla 
men edilmiş îdi. Fakat daha vazıh olmak için bu hâ-
kimüerle, memurinden olan kimseleri şeklinde hata 
savap cetvelinde tashih ettik. 

243 ncü maddede maznun kelimesinin yerine tu
tulmuş olan kimselerin kabulü mahkemeler ve mec- '• 
İrsler reis ve azalarından veya hükümet memurların
dan b'ri maznun kimselere cürümlerini söyletmek 
için eza ederse Usulü Muhakematı Cezaiyede şuna I 
maznun derler, ondan evvel şuna demezler diye bir i 
nazariye var. Fakat maddenin mesubuku lehi, mak- i 

1 

şadı aşikârdır. Maznun olanlara söz söyletmek için ! 
eza edenlere ceza verirseniz de, maznun olmak üzere j 
bulunanlara söz söyletmek için eza edenlere ceza 
verilmez mi? Onlara da verilrr, cezada kıyas olmaz. 
Fakat bu kıyas değildir. O nispettedir. Yani öyle 
zannediyorum id, kendilerinden daha âmik, daha j 
esaslı ihtarlar, irşatlar beklerken itirazları kelimelere \ 
münhasır kaldı. 

250 nci maddede (jandarma zabitlerinden) sonra 
(jandarma nefaratı) kelimesinin ilâvesi 250 nci mad
denin fıkrai ahiresinin asker ve jandarma tabiri kul
lanarak jandarma efradım da ifade etmekte olduğu
nu gösteriyor. Fakat daha vuzuhlu olmak için 250 nci 
madde (tebliğ ve ihzar memurları askerler ve jan
darmalar ve zabitler) şeklinde tashih edilmiştir. 

Keza 254 ncü maddesindeki (veya) kelimesi de 
tashih edilmiştir. 

453 ncü maddede (kasten katil cürmü failin veya 
karısmın veya anasının veya kızının ve torununun 
veya evlâtlık veya kız kardeşinin namusunu kurtar
mak için veledi zina aleyhine nüfus siciline kaydın
dan evvel ve doğmasından beş gün zarfında işlenmiş 
ise fail beş seneden on seneye kadar ağır hapis ile 
cezalandırılır.) Kasten ve tehevvüren katil olsa idi 
başka ceza görecekti. Fakat burada beş seneden on 
seneye kadar ağır hapis cezası görecektir. 

Arkadaşlar; yukarıda tahriki, cezaya ehliyeti tah
fif eden bir sebep olarak kabul ettik, yani bir kimse 
şiddetli bir elemin tesiri altında bir iş işlemiş olursa 
şudur, budur diye cezayı tahfif ettik. Rica ederim 
hiç kimsenin başına gelmemesi temenni olunur. Biri
nin başına böyle bir hal geldiğinden, her ne surette 
olursa olsun böyle kazaen bir hal geldiği vakit onla
rın teessürlerinin derecesini ve ne gibi tesir altında 
bulunduklarını tasavvur etmek lâzımgelir. Bu soğuk
kanlılıkla yapılmış katil gibi midir? Rica ederim. 
Burada esbabı muafiyet yok mudur? Biz burada es
bab ımuafiyet değil esbabı muhaffefe koyduk. Başka 
ceza kanunlarında bunun cezası çok hafiftir. Biz beş 
seneden on seneye kadar koyduk. Yani ekalli beş 
sene, böyle şeylerde bu gibi efalde veledi zina ile 
meşru veledi bir birinden tefrik etmektir. Kanunu 
Medenide şunu kabul ettik, bunu kabul ettik diye 
ceza kanunuyle alâkadar olmayan sahalara sapma-
mahdır. Ceza dairesi, ceza kanununun dairesi altında 
kalmalıdır. Vazıı kanun olarak hikmeti cezaiyeyi ve 
insanların zaafını nazarı dikkate alarak ona göre ce
za vermelidir. Başka türlü olmaz. 

472 nci maddenin tayyını teklif ediyorlar. Bunda 
da aynı esbab vardır. «Kendisinin veya kansımn ve
ya anasının veya evlâtlığının veya kız kardeşinin na-: 
muşunu kurtarmak için çocuk düşüren veya düşürten
ler hakkında yukarıda yazılı cezalar üçte ikiye kadar 
indirilir. Ve ağır hapis cezası hapse çevrilir. 

Bunlar tamamiyle deminki arz ettiğim esbaba 
müstenittir. Hakim bunları tamamiyle takdir edecek
tir. İnsanların zaafları, insanların bağlı bulundukları 
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kuvvetli alâkaları insanlann üzerinde yaptığı tesirle
ri nazarı itibara alacaktır. Üçte birine indiriliyor. Baş
ka bir maddede gördünüz ve kendileri de gördüler, 
sureti umumiyede esbabı muhaffefe varsa hâkime 
altı bire kadar tenzili salâhiyeti verdik. İnsanı pek 
ziyade müteessir eden böyle bir halde bunları üçte 
bire, üçte ikiye kadar hâkim indirebilirse bunda ne 
mahzur vardır? 

«526» ncı madde mübhemdir, (usul dairesinde) 
kelimelerinin tayyı ile kanuna tevfikan kelimelerinin 
onun yerine ikâmesini arzu buyuruyorlar. Madde 
şöyle : Her kim salâhiyetdar merciden kanun ve usul 
dairesinde veyahut usul dairesinde değil, hem kanun 
dairesinde olacak, hem usul dairesinde olacaktır. 
Daha ziyade takviye eden bir şeyin neden refini is
tiyor, anlamıyorum. Çünkü (usul dairesinde) yi kal
dırdığımız zaman (kanun dairesinde) olur. Kanun 
dairesinin orada manası nedir? (Usul dairesinde) nin 
manasını kendileri benden pek iyi bilirler. Bunda bir 
esas, bir kuvvet vardır. Bir de prosedür vardır, usul 
vardır. Hem kuvvete hem usule muvafık olacak. O 
halde istiyorlar ki yalnız esas muvafıkı kanun olsun, 
usul şekli ne olursa olsun, böyle bir emir mi istiyor
lar? Biz onu veremeyiz. Onun için tekliflerini kabul 
edemeyiz. (Müzakere kâfi sesleri) Müsaade buyurun, 
bir takrir daha vardır. Kastamonu Mebusu Halit 
Beyin. 

Halit Beyin takririnin birinci maddesi o iki gün
lük hizmete aittir ki arz ettim. İkinci maddesi 128 nci 
maddeye aittir. 128 nci maddenin bir fıkrasında anla-
şılmamazhk gibi bir şey var, vakıa anlaşılıyor. 128 nci 
maddede «harp zamanında müstahkem bir yeri, bir 
şehri, bir kaleyi, askerî bir mevkii ve tersane ve cep
hane ve harbe yarayan şeyleri yapmaya mahsus ima
lâthane ve fabrikaları irtibat muhabere ve münakale 
vasıtalarını ve erzak ve harp mühimmatı mağaza ve 
ambarlarını kara ve deniz ve hava kuvvetlerinin ta
mamını veya bir kısmını ihaneten düşmana teslim 
eden veya düşman eline geçmesine ihaneten sebep 
olan» diye bir kayıt konulsun diyorlar. Maddeden 
anlaşılıyor. İhaneten sözü burada hem düşmana tes
lim eden hem düşman eline geçmesine sebep olana 
sahildir. Fakat daha vazıh olması için onu o suretle 
tashih ediyoruz. 

(169) ncu maddede «her kim bir cemiyete ve çe
teye hal ve vaziyetlerini bilerek barınacak yer göste
rir veya yardım eder, yahut erzak veya esîiha ve cep
hane veya elbise tedarik eder» denilmektedir. Bir 
çeteye yataklık edenler ve himayeye mahsus olanlar 

| hakkında tayin olupnan maddede mezkûr yardımları 
yapanlar hakkında ceza âdilanedir. Ancak memleke
timizin ekseri tarafında köyler küçük ve dağınıktır. 
Karakollar uzaktır. Seri vasıtai ihbariye de yoktur. 
Böyle bir köye gelecek eşkıya çetesi silâhsız ve nef
sini müdafaadan aciz köylüyü ölümle, tehdit ederek 
erzak alabilir ve köyde barınacak bir yer işgal ede
bilir. Bu hain çeteye erzak veren ve yer gösteren köy
lü bu madde mucibince tecziye edilecek olursa âdil
âne bir muamele yapılmış olmaz. Buna meydan kal
mamak için (böyle bir çetenin hal ve vaziyetlerini bi
lerek) fıkrasından sonra (ve cebre mâruz olmadığı 
halde himaye maksadıyle) fıkrasının ilâvesi bu mad
denin buna göre tadili, diyorlar. Bu katidir ve aşi
kârdır. Bu gibi hususatta onlara muavenet kastının 
aranılması şartı aslîdir. Böyle bir kasııt aranmaksızın 
verilen hükümler hiç bir vakit zannederim Mahkeme! 
Temyizce tasdik olunmamak lâzımdır! ve olmaz, bu 
katidir. Yukarıda söyledim ki her cürümde kasıt ara
nız. Bizim memleketimiz de bu gibi cürümlerde ka
sıt daha ziyade dikkatle aranır. Onun için koymakta 
bir fayda yoktur. 

Dördüncü itirazları 238 nci maddede : «Memurin 
rüesası yerine memurinden denilmesi» diyorlar. De
min de arz ettim o yapılmıştır. Beşinci teklifleri : Jan
darma neferleri hakkındaki tekliftir. O da öteki tek
lifte vardı. Orada lâzım geldiği veçhile yapılmıştır. 
Başka bir şey yoktur. Encümen bu hususta bunlar
dan gayrisinin kabulüne taraftar değildir. (Reye ses
leri). 

REİS — Efendim! Başka söz isteyçn yoktur. Tak
rirler okunacak. 

Riyaseti Celüeye 
Müzakere edilmekte olan ceza kanunu lâyihasın

da âtideki tadillerin yapılmasını teklif ederim. 
1. Mücüzat faslına on birinci ve on ikinci mad

delerde yazılı idam cezasının ilgası ve i lâyihadaki bü
tün idam cezalarının müebbet ağır hapse değiştiril
mesi. 

2. On dokuzuncu maddenin son; fıkrasında, iki 
günlük hizmet bir gün mahpusiyet karşılığı olarak 
yazılıdır. Bir günlük hizmetin bir günlük mahpusluğa 
karşılık olacak surette kabulü. 

3. Kırk altıncı maddenin ilk fıkrasındaki, ruhî 
zaafa mübtela olan kimselerin işlediği] cürmü cezasız 
bırakmak çok yanlışlıklara meydan Vereceğinden iş
bu fıkranın hükümetin ilk lâyihasında olduğu surette 
kabulü, kabulünü teklif ettiğim metin şudur : (bir 

| cinnetin marazı tezahürü veya idare ve temyizi salip 
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akıl hastalığı neticesi veyahut şuurun marazı inhisafı 
eseri olarak işlenilen cürüm mesuliyeti cezaiyeyi müş
tekim olmaz) İkinci fıkrada dahi tatbikatta aynı 
yanlışlıklan mucip olabileceğinden fıkrai mezkûre-
nin de berveçMâti kabul huyuraîması; şu kadar ki 
bu suretle ademi mesuliyetine karar verilen şahıs o 
meseleden dolayı mahkûm okluğu takdirde kanunen 
görmesi icap eden ceza müddetinde devlet hastanele
rinden birlinde tahtı muhafazada bulundurulur. 

4. 49 neu maddenin üçüncü fıkrası karışık ve 
mahzurlu olduğundan onun yerine hükümetçe veri
len ilk lâyihadaki altmış altıncı maddenin (c) fıkra
sının kabulü. Bu fıkra şudur. Cebir ve şiddet icra-
sıyle vuku bulan yağma ve hırsızlık, sırasında veya
hut bir kimsenin irade ve ihtiyarına halel verecek 
derecede büyük bir zararı mucip olan hırsızlıklarda 
hırsız ve yağmacıların sair suretlerle refi ve malın 
istirdadı mümkün olmadığı halde kendisini müdafaa 
ve fiKıal kendisinin veya karı veya kocasının veya 
usul ve füruıın malım veya muhafazası altında bulu
nan inalları muhafaza ve kurtarmak ve geri almak 
için işlenilen fiiller cürüm sayılmaz. 

5. Elli birinci maddenin bir deraln kelimesin
den sonra (hemen) kelimesinin ilâvesi. 

6. 96 ncı maddede hukuku âmme ve 97 nci mad
dede hukuku umumiye kelimeleri muharrerdir. Bun
lardan birisinin kabulü. 

7. 146 ncı maddenin son fıkrasında havlı, tah
rirî tabirleri karışıktır. Bunların tayyı ve teşebbüs 
kelimesinden sonra tam kelimesinin ilâvesi. 

8i 16.1 nci maddede nutukların kelimesinden son
ra' (ve mebusların meclisteki beyanatı) kelimelerinin. 
ilâvesi. 

9, 174 ncü maddeye âtideki fıkraların ilâvesi: 
Her küm siyasî. hak ve hürriyetini istimal ettiğin

den dolayı-ssfatı resniiyeyı haiz bulunanlar veya efra
dı ahalklen bir veya bir kaçı tarafından bir gûna gad
re veya zarara veya tazyik veya ezaya duçar edilirse 
mezkûr fiili işlemiş veya emretmiş veya bihakkın ya
pılmak lâzım gelen bir işi veya hizmeti balâdaki se
beple yapmamış ve yapmamayı emreim"ş kfm'sîîler da
hi haltan ise bir aydan otuz aya kadar hapis ve on beş 
liradan elli liraya kadar cezayı nakdî ile cezalandırı
lır ve eğer fail sıfatı Tesmiyeyi haiz ise bir seneden 
beş seneye kadar hapsohınur, Aynca bir seneden üç 
seneye ksdar memuriyetten mahrumiyet cezasına çar
pılır. 

10, 178 nci maddedeki gayrı meşru kelimesinin 
tayyı. 

— 18 

11< 198 nci maddedeki (Meşru bir sebebe müste
nit olmaksızın) kelimesinin tayyı. 

12. 211 nci maddedeki (mahami) kelimesinin 
(avukat) suretinde tashihi lâzımdır. 

13. 238 nci maddeki rücsasından kelimesinin tay
yı ile (memurinden) suretinde kabulü. 

14. 243 ncü madde maznun kelimesinin yerine 
(tutulmuş olan kimse) kelimelerinin kabulü. 

15* 250 nci maddede jandarma zabitlerinden son
ra (jandarma neferlerinin) kelimesinin ilâvesi. 

16. 254 ncü maddede şiddet kelimesinden sonra . 
(veya) kelimesinin ilâvesi. 

17. 453 ncü maddenin kamilen tayymı teklif ede
rim. 

18. 472 nci maddenin tayyı. 
1.9. 526 ncı madüe mühimdir ve usul dairesinde 

kelimelerinin tayyı ile kanuna tefikan kelimelerinin 
onun yerine İkâmesi. • 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Feridun 
Fikri bey İstifa kanununu da bilmiyor gaî'iba. 

Riyaseti Cehleye 
Ceza kanununda âtideki tadilâtın icrasını arz ve 

teklif ederim : 
1. 19 ucu maddenin son fıkrasında (iki günlük 

hizmet bir günlük mahpus'yet makamına kâim olur) 
deniliyor. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da (bir 
gün hapis bir liraya bedel addolunmaktadır) denili
yor. Bir ameîenin ücreti yevmiyesi vesati bir lira he
sap edilmek daha makuldür. Buna nazaran da mad
denin son fıkrasının (bir günlük hizmet bir günlük 
mahpusiyet makamına kâim olur) tarzında tadili. 

2. 128 nci maddede idam cezasına mahkûm ola
cak cezaim meyanında (veya bir kısmını ihaneten düş
mana tesüim eden veya düşman eline geçmesine sebep 
olan) denilmektedir, (veya düşman eline geçmesine se
bep olan) fiilinin de ihanete matuf olması kastedildiği 
sarahaten anlaşılmıyor. Zarureti harbiye icabı olan 
fiil i!e ihanete müstenit fiil arasında fark olacağından 
(veya 'düşman eline geçmesine sebep olan) fıkrasın
da (veya) dan sonra (ihaneten) kelimesinin ilâvesi. 

3. 169 ncu maddede (her kim böyle bir cemiyete 
ve çeteye hal ve vaziyetlerini bilerek barınacak yer 
gösterir veya yardım eder, yahut erzak veya esliha ve 
cephane veya elbise tedarik eder ise., ilâh) denilmek
tedir. Bir çeteye yataklık edenler ve himaye maksadıy-
le maddede mezkûr yardımları yapanlar hakkınla ta
yin olunan ceza âdilanedir. Ancak memleketimizin 
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ekser taraflarında köyler küçük ve dağınıktır; kara
kollara uzaktır. Seri vasıtai ihbariye de yoktur. Böyle 
bir köye gelecek müsellah bir eşkıya çetesi, silâhsız 
ve nefsini müdafaadan aciz köylüyü ölümle tehdit ve 
icbar ederek erzak alabilir ve köyde barınacak yer 
işgal edebilir. Bu hale göre ölüm tehdidi altında ve 
arzuyu vicdanisi hilâfına (çeteye erzak veren ve yer 
gösteren) köylü bu madde mucibince tecziye olunursa 
adilane bir muamele yapılmış olmaz. Buna meydan 
kalmamak için (her ki mböyle bir cemiyete ve çete
ye hal ve vaziyetlerini bilerek) fıkrasından sonra (ve 
cebir ve tazyika maruz olmadığı halde himaye kastiyle) 
fıkrasının ilâvesi ve kezalik 314 ncü maddesininde 
bu esasa göre tadili. 

Ad 238 nci maddede hâkimlerle memurin rüesası 
ticaretten men edilmiştir. Alelıtlak memurinden de-
njîmedfğme göre (rüesayi memurinden) başka memur
ların ticaret edebileceği anlaşılıyor. Halkla en çok te
mas eden rüesanın gayrı memurlardır. Bunların tica
ret etmesine müsaade vazaifi devlete halel getireceği 
gibi nüfuzu memuriyetinden istifade ederek diğer ti
caret ashabının zararına vaziyet ihdas edebilirler. 

Bu sebeple maddedeki (memurin rüesasından) ye
rine (memurinden) denilmesi* 

5. 250 nci maddede ahaliden rızaları hilâfına 
evlerine konup yem ve yiyecek alanlardan ceza tayin 
olunanlar meyamna (jandarma neferleri) dahil edil
memiş. Köylü ile en çok temas eden jandarmadır. 
Maalesef elan jandarma efradı kendisini, rızası hilâ
fına köylüye besletiyor; bazılan köylünün arzu ile 
verdiği yemeği de beğenmeyerek nefis yemekler isti
yor. Asri bir devlette bu halin devamına müsaade 
edilemez. Maddede (jandarma zabitinin) dahil edilip 
(jandarma neferinin) dahil edilmemesi şikâyet olunan 
hale devama cüret bahşedeceğinden (jandarma zabit

leri) kelimelerinden sonra (ve neferler)) kelimesinin 
ilâvesi. ! 

Kastamonu 
Iîalit 

Riyaseti Celileye 
Ceza Kanununun heyeti umumiyesinin «kül» ha

linde kabulünün reye konulmasını teklff ederiz. 
Afyonkarâhisar Kpnya 

Ali Rçfik 
REİS — Efendim, bu takrirler hakkında encümen 

noktai nazarını arz etti. Takrirleri sureti umumiyede 
encümen kabul etmiyor. Yalnız bir ikil kelimeyi hata 
ve sevap cetvelinde tashih etmiş oluyor. Bu takrirleri 
heyeti umumiyenin nazarı dikkatine arz edeceğim. 
Evvelâ Feridun Fileri Beyin takririni nazarı mütalaa
ya alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı j mütalaaya al
mayanlar lütfen el kadirsin... Nazarı mütalaaya alın
mıştır. 

Halit Beyin takririni nazarı mütalaaya alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alınmıştır. 

Efendim, Ceza Kanununun encümenden gelen hata 
ve sevap cetveliyle birlikte ve kül halinde reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanun hata ve 
sevap cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. (Alkışlar.) (1) 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, hata ve 
sevap cetveli bir defa okunmalıdır. 

REİS — Efendim, Çarşamba günü saat on dörtte 
içtima üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 17,35 

(1) Bu tutanağın sonuna ekli karnen tasarısı ka
nunlar dergisindeki tashihli şeklinden alındığı için ay
rıca (Hata - Sevapr) cetveli konmasına] lüzum görül
memiştir. 

»»• m>9<» ••»•• 
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TÜRK CEZA KANUNU LÂYİHASI (1/783) VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/6260 129 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Adliye Vekâletince tanzim ve tevdi olunan ve İc

ra Vekilleri Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edi
len Türk Ceza Kanunu Lâyihası leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasının, müstaceliyet karanyle, ifasına ve 
neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını rica eyle
rim efendim* 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celüeye 
Halihazırda meri Ceza Kanunu 27 Zilhicce 1274 

tarihinde neşir ve ilân olunarak tatbikat sahasına 
girdi. 1808 tarihli Fransız Ceza Kanunundan ikti
bas olunmuştur. Mutlakıyet devrinde ihzar olunarak 
tatbikine başlanan bu kanuna zaman zaman muhtelif 
tadiller ve ilâveler yapıldı. 265 maddeden ibarettir. 
Bu kanunun ihzarında Fransız Ceza Kanununun bil
hassa mutlakıyet saltanatını takviye edecek müeyye-
deleri alınmıştır. Âmmenin ve memleketin hukukuna 
taalluk eden kısımlar pek basit bir surette veya mes-
kût bir halde bırakılmıştır. Akla geldiği gibi zaman 
zaman ilâve olunan maddelerle kanunun esasatı ara
sında insicam kalmamış olduğundan halihazırda ilmî 
kıymetini ve tatbik kudretim tamamen zayi etmiş 
bir haldedir denebilir. Esasen Fransız Ceza Kanu

nu pek eski nazariyata istinatetmekte ive ceza ilmi
nin bugünkü terekkiyatını ifade edememektedir. Bun
dan başka merî Ceza Kanunumuzdakî vasi noksan
lar mahkemelerimizi ve hâkimlerimizi azim müşki-
lât içinde bulundurmakta ve memleketin halihazır 
ihtiyacatını tatmin edememektedir. Bif- çok ceraim 
ashabım cezalandırmak imkânı bulunamamakta, bu 
yüzden halkın hukuku ve memleketin yüksek men-
faatlan müeyyedesizlikten zıyaa uğramaktadır. 

Türk Cumhuriyeti İdaresi, Türk İnkılâbının vaz 
ettiği sistemlerin bir neticesidir. En halkçı ve lâyık 
prensiplere müstenit bulunmaktadır. Bu esasatla Mç 
bir münasebeti olmayan ve tamamen zıddı bîr Vazi
yeti ifade eden saltanat ve mutlakıyet | devrinin ceza 
müdevvenatiyle şüphe yoktur ki, tatjnin edilemez. 
Çünkü kanunlar ihzar olundukları devirlerin, zaman
ların, idarelerin manasına göre tedviri edilirler, bu 
bir zarurettir. 

Şu pek mühim ihtiyacı ehemmiyetle nazarı iti
bara alan Adliye Vekâleti yeni Ceza Kanunu lâyi
hasını hazırladı. 592 maddeden ibaret olan lâyiha 
en son ve en yeni ceza nazariyatından mülhem bu
lunmaktadır. Aynı zamanda en demokratik prensip
lere göre vücuda getirilmiştir. Yeni kajnunun bir an 
evvel mevkii meriyete vazı Cumhuriyeti ve İnküâhın 
hukukunu acilen muhtaç olduğu kuvvetli müeyyede-
lerle takviye ve tarsin edecek ve cihanı medeniyet 
huzurunda Türkiye Devletine en mütekâmil kanun
lardan birini daha bahşetmiş olacaktır. Lâyiha muh
telif ilmî heyetler tarafından tetkik olunarak vücuda 
getirilmiştir efendim. 

Adhjfe Vekili 
Mahmut Esat 
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TÜRK CEZA KANUNU (1) (2) 

(RESMÎ CERİDE İLE NEŞİR VE İLÂNI : 13.111.1926 - SAYI : 320) 

No. 
765 

BİRİNCİ KİTAP 
Esaslar 

(BİRİNCİ BAP 
Ceza Kanununun Tatbikî 

Birinci madde — Kanunun sarahaten cezalandır
madığı fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda 
yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse ceza-
landırılamaz. 

Kanunun cezalandırdığı fiiller cürüm veya kaba
hattir. 

İkinci madde — İşlendiği zamanın kanununa gö
re cürüm veya kabahat sayılmayan fulden dolayı kim
seye ceza verilemez. İşledikten sonra yapılan kanu
na göre cürüm veya kabahat sayılmayanı bir fiilden 
dolayı da kimse cezalanldırılamaz. Eğer böyle bir 
ceza hükmoîunmuşsa icrası ve kanunî neticeleri ken
diliğinden kalkar. 

Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın ka
nunu ile sonradan neşrolunan kanunun hükümleri 
birbirinden farklı ise falilin lehinde olan kanun tat
bik ve infaz olunur. 

Üçüncü madde — Türkiye'de cürüm ve kabahat 
İşleyen kimse Türk Ceza Kanununa göre cezalandı
rılır ve bundan dolayı bir Türk ecnebi memleketler
de mahkûm olsa bile Türk mahkemelerinde muhake
me olunur. 

Böyle bir fiilden dolayı Türkiye haricinde mah
kûm olan ecnebi dahi Adliye Vekilinin talebi üze
rime Türkiye'de muhakeme edilir. 

Dördüncü madde — Ecnebi memleketlerde Türki
ye Devletinin emniyetini ihlâl ve Devlete mahsus res
mî mühürleri ve kanunen mevkii tedavülde bulunan 
Türkiye meskukâtım taklit edenler veya Devletin 
evrakı nakliyesini ve Devlet Hazinelerince kabul 
edilmekte olan Türk esham ve tahvilâtını ve kaime 
ihracına mezun bankaların kaimelerini sahte olarak 
yapanlar -Türk kanununun bu fiile tayin ettiği ce
zanın azamî haddi beş seneden eksik değil ise - Türk 
kanununa tevfikan cezalandırılır. 

(1) 825 numaralı Kanunun 39 ncu maddesine 
tevfkikan tashih olunmuştur. 

(2) 4 No. lu Kanunlar Dergisinden buraya tas-
hihli şekli nakledilmiştira 

Bunlar hakkında ecnebi memlekette evvelce hü
küm verilmiş olsa bile Adliye Vekilinin talebi üzeri
ne Türkiye'de tekrar muhakeme olunurlar. 

Türk veya ecnebi, Türkiye'de tutulmuşlar ise 
kanunun tayin ettiği ceza beş seneden eksik dahi 
olsa haklarında yukarıdaki fıkralar ahkâmı caridir. 

Ecnebi memleketlerde Türkiye namına memuri
yet veya vazife deruhte etmiş ohıpta bu memuriyet 
veya vazifeden mütevellit bir sürüm işleyen kimse 
Türkiye'de tutulmamış olsa bile halikında üçüncü 
fıkra hükmü tatbik olunur. 

Beşinci madde — Dördüncü maddede yazılı cü
rümlerden başka bir Türk, Türk Ceza Kanununun 
asgarî haddi üç seneden aşağı olmamak üzere hür
riyeti tahdit eden bir cezayı müstelzim cürmü ecnebi 
memleketlerde işlediği ve kendisi Türkiye'de tutuldu
ğu takdirde Türk Ceza Kanununa göre cezalandırı
lır. Ancak göreceği cezanın altıda biri indirilir ve 
idama bedel yirmi sene ağır hapis cezası tatbik olu
nur, 

Bir Türk'ün ecnebi memlekette işlediği dirimin 
cezası üç seneden az olduğu takdirde hakkında ta
kibat icrası mutazarrır olan şahsın veya ecnebi hü
kümetinin şikâyetine bağlıdır. 

Eğer mağdur ecnebi ise bu fiilin işlendiği mahal 
Ceza Kanununda da cezayı müstelzim olması şarttır. 

Altıncı madde — Dördüncü maddede yazılı cü
rümlerden başka bir ecnebi Türk Ceza Kanununca 
asgarî haddi bir seneden eksik olmayan veya şahsî 
hürriyeti tahdit eden bir cezayı müstelzim cürmü 
ecnebi memlekette Türkiye'nin veya bir Türk'ün za
rarına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu tak
dirde Türk Ceza Kanunu mucibince ceza görür. 
Fakat bu cezanın üçte biri indirilir ve idama bedel 
yirmi sene ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Ancak bu bapta takibat icrası Adliye Vekilinin 
talebine veya mutazarrır olan şahsın şikâyetine bağ
lıdır. 

Eğer cürüm diğer bir ecnebinin zararına işlenmiş 
ise fail Adliye Vekilinin talebi üzerine aşağıdaki 
şartlar dairesinde birinci fıkrada beyan olunan ahkâ
ma göre cezalandırılır: 

1. Türk Kanununca hürriyeti tahdit eden ve as
gari haddi üç seneden aşağı olmayan cezayı müstel
zim bir fiil olmak; 
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2. tadei mücrimin muahedesi bulunmamak ve
yahut iade keyfiyeti ne cüraıiin İrtikâp edildiği ma
hallin ve ne failin mensup olduğu Devletin, Hükü
meti tarafından kabul edilmemiş bulunmak. 

Yedinci Madde — Bir ecnebi, ecnebi memleketin
de bir Türk veya Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde bir 
cürüm işleyip de ecnebi mahkemesince mahkûm ol
duğu veya ceza her hangi bir sebeple sükut ettiği ve
ya beraet eylediği surette dava Türkiye mahkemele
rince tekrar tetkik ve ıüyet olunur. 

Eğer hükmoîunan ceza Türk Ceza Kanununda o 
fiil için muayyen olan cezadan dun ise noksanı ikmal 
«ittirilir. <• Sukut ve beraet sebepleri Türk kanunları
na muvafık değil ise ceza yeniden IıükmoJunur. 

Bu bapta takibat icrası Adliye Vekâletinin tale
bine bağlıdır. 

Sekizinci Madde — Bundan evvelki maddelerde 
beyan olunan ahvalde ecnebi mahkemeden verilen 
ve Türk kanunlarına muvafık bulunan hüküm Türk 
kanununca da gerek aslî ve gerek ferî olarak hide-
matı âmmeden memnuiyeti veya sair gûna ıskatı eh
liyeti mucip bir cezayı mutazammın olduğu tak
dirde müddeiumuminin talebi üzerine ecnebi mem
lekette hükmoîunan mahrumiyet ve iskatı ehliyet ce
zalan netayicinin Türkiye'de dahi carî olacağına mah
keme karar vere bilir. 

Müddeiumuminin talebi üzerine mahkemece bir 
muamele yapılmazdan evvel mahkûm dahi ecnebi 
malhkemesinden verilen hükmün Türkiye mahkeme
since yeniden tetkikini talep etmek hakkım haizdir. 

Dokuzuncu Madde — Bir cürümden dolayı bir 
Türk'ün ecnebi Devletlere ladesi talebi Devletçe ka
bul olunamaz. 

Siyasî ve ona mürtabit cürümlerden dolayı bir 
ecnebinin ecnebi Devletlere iadesi talebi Devletçe 
kabul edilemez. 

Ecnebi Devletçe vukubulan iade talebi üzerine 
istenilen kimsenin Türkiye'de bulunduğu mahal mah-
kemei asliyesince tabiiyeti ve cürmünün mahiyeti 
hakkında bir karar verilmesi lâzımdır. 

Türk tebeasmdan olduğu yahut cürmünün siyasî 
ve askerî veyahut bunlara mürtabit cürümlerden bu
lunduğu mahkemece sabit olanların iadesi takibi ka
bul olunamaz. 

Ecnebi olduğuna ve cürmünün adi ceraimden bu
lunduğuna karar verilen kimsenin iadesi talebi Hü
kümetçe kabul olunabilir. 

ladesi talep ve kabul olunan kimse hakkında ma
hallî mustantıklığmca tevkif müzekkeresi verilebilir. 

Onuncu Madde — Bu kanundaki hükümler, hu
susî ceza kanunlarının buna muhalif olmayan me-
vaddı hakkında da tatbik olunur. i 

İKİNCİ BAP 
Cezalar 

ön Birinci Madde — Cürümlere mahsus cezalar 
şunlardır: 

1. İdam, 
2< Ağır hapis, 
3. Hapis, 
4J Sürgün, 
5. Ağır cezayı nakli, 
6. Hidematı âmmeden ınemnuiyet. j 
Kabahatler için mevzu cezalar şunlardır. 
1. Hafif hapis, 
2/ Hafif cezayı nakti, 
3. Muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası, 
Bu kanunda şahsî hürriyeti tahdit! eden cezalar 

tabirinden ağır hapis, hapis, sürgün ve hafif hapis 
cezaiları murat olunur. 

ön İkinci Madde — İdam cezası buna mahkûm 
olan kimsenin asılması suretiyle hayatinin izalesidir. 

İdam cezası mahkûmun mensup olduğu din ve 
mezhebin hususî günlerinde icra olunmaz. Mah
kûmlar bir kaç kişi olursa birbirinin karşısında aşı
lamazlar. Kadınların gebe olduğu anlaşılırsa ceza 
doğurduktan sonraya bırakılır. 

İdam cezası hükmoîunan kimse hakkında mah
kûmiyet ilâmı merciince tasvip edildikten sonra ka
rar, icra mahallinde ve mahkûmun huzurunda memu
ru tarafından okunarak hüküm infaz olunur. 

İdam cezasına mahkûm olan; ana ve baba katili 
ise icra mahalline yalın ayak, baş açık ve siyah bir 
gömlek giydirilerek götürülür ve hüküjm bu suretle 
infaz olunur. 

Asılan kimsenin cenazesi merasim yapılmadan 
gömülmek üzere mirasçılarına verilir. Mirasçıları ol
madığı veya kabul etmediği takdirde belediye tara
fından gömdürülür. 

On Üçüncü Madde — Ağır hapis cezası müebbet 
veya muvakkattir. Müebbet ölünceye kadar devam 
eder. Muvakkat bir seneden yirmi seneye kadardır. 
Her iki hali çalışmak mecburiyetiyle ve aşağıdaki kai
delere tevfîki hareket suretiyle bu cezaya mahsus 
müesseselerde çektirilir. 

Müebbet ağır hapsin ilk üç senesi ve muvakkat 
cezanın altıda birine müsavi İlk devresi bir hücrede 
geceli, gündüzlü yalnız bırakılmak suretiyle icra olu
nur. Bu ilk devre müddeti altı aydan! eksik ve üç 
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seneden fazla olamaz. Ondan sonraki müddet gece
leri bir hücrede yalnız bırakılmak ve gündüzleri sair 
mahpuslarla konuşmamaksızın çalıştırılmak suretiyle 
ikmal ettirilir. 

On Dördüncü Madde — Üç seneden aşağı müd
detle sığır hapse mahkûm olup da iki buçuk seneden 
eksik olmamak üzere cezasının yarısını hüsnühal ile 
geçiren şahıs, baki müddetini hapishanelere merbut 
ziraî ve sınaî müesseselerden birinde veyahut Hükü
metin idaresi altında menafi! âmmeye mahsus işler
de çalışarak geçirmesine müsaade olunur. Eğer mah
kûmun hüsnü hareketi devam etmezse bu müsaade 
kaldırılır. 

On Beşinci Madde — Hapis cezası üç günden yir
mi seneye kadardır. Buna mahsus müesseselerde ge
celeri bir hücrede yalnız bırakılmak ve gündüzleri 
mecburen çalıştırılmak suretiyle çektirilir. Mahkûm 
mahpus bulunduğu müessesede gördürülmekte oîan 
işlerden istidadına ve eski meşguliyetlerine en mu
vafık olan işi intihap edebilir. Hatta başka bir işte 
çalışmağa da mezun kıhnalbilir. 

Ceza aîtı aydan fazla değilse tevkifhanenin buna 
mahsus bir kısmında da çektirilir. 

On Altına Madde — Üç seneden fazla müddetle 
ağır hapis veya hapis cezasına mahkûm olan şahıs 
ağır hapiste üç seneden eksik olmamak üzere cezası
nın dörtte üçünü ve hapiste alelıtlak yarısını çektikten 
sonra salâhı hal kanaatini verecek hüsnü hareketi gö
rülürse baki müddeti cezaiyesi üç seneden fazla ol-
mamak şartiyle talebi üzerime meşruten tahliyesini 
istihsal edebilir. 

Müebbet ağır hapse mahkûm olup da mahkûmi
yetinin yirmi senesini hüsnü hal ile geçirenler dahi 
meşruten tahliyeden istifade edebilirler. 

1. 313 ve 495 : 500 ncü maddelerde yazılan 
cürümlerin failleri, 

2. İdamdan mahavvel ağır hapis cezasına mah
kûm olan kimseler, 

3. 448 : 452 nci maddelerle 493 ncü maddede 
beyan olunan cürümlerden birinin mükerriri olan
lar, 

4. İkinci defa olarak beş seneden ziyade hürri
yeti tahdit eden bir ceza ile mahkûm bulunanlar, 

Meşruten tahliyeden istifade edemezler. 
On Yedinci Madde — Meşruten tahliyeden son

ra eğer mahkûm, şahsî hürriyeti tahdit eden müca-
zatı müstelzim bir cürüm işler veya mecbur olduğu 
şeraiti ifa etmezse meşruten tahliye kararı geri alı
nır ve bu takdirde meşruten tahliye halinde geçen za

man mahkûmun ceza müddetine mahsup edilmeyece
ği gibi kendisinin bir daha meşruten tahliyesi de caiz 
olmaz. 

Meşruten tahliye kararı geri alınmaksızın mahkû
mun ceza müddeti tamamen geçmiş olursa mezkûr 
ceza icra edilmiş sayılır. Eğer aslî cezaya Emniyeti 
Umumiye idaresinin nazareti altında bulunmak ce
zası da ilâve olunmuş ise meşruten tahliye halinde ge
çen zaman bu ceza müddetine mahsup edilir, 

On Sekizinci Madde — Sürgün cezası gerek cür-
mün işlendiği ve gerek cürmünden zarar gören şa
hıs ile mahkûmun ikâmet ettiği kazalardan en aşa
ğı 60 Km. uzaklıkta bulunan ve mahkeme ilâmın
da muayyen olan bir şehir veya kasabada mahkû
mun ikâmete mecbur tutulmasından ibarettir. Müeb
bet veya muvakkattir. Müebbet vefatına kadar de
vam eder. Muvakkat altı aydan beş seneye kadar
dır. 

On Dokuzuncu madde — Ağır cezayı naktî, bir 
liradan aşağı olmamak üzere tayin olunacak bir meb
lâğın Devlet Hazinesine tediyesinden ibarettir. 

Bu cezaya mahkûm olan kimse kendisine tebliğ olu
nacak ihbarname tarihinden itibaren iki ay zarfında 
mahkûm olduğu parayı vermez ve verememesi ac
zinden mütevellit bulunduğu tahakkuk ederse bir 
gün hapis bir liraya ve bir liranın küsuruna bedel 
olmak üzere ödenmemiş olan cezayı naktî hapse tah
vil olunur. 

Cezayı naktinin hapse tahvili kararı mahkeme 
ilâmında münderiç olmasa dahi tediyeden imtina ve" 
ya tahsil ve istifasında imkânsızlık tahakkuku halin
de hükmü vaki mUeddeiumumilikçe bu maddeye tev
fikan ve hapsen infaz olunur. 

Mahkûm mahpus kaldığı her gün için yukarıda
ki fıkra mucibince bir Ura tenzil olunduktan sonra 
baki kalan parayı öderse cezayı naktî makamına 
kaim olan hapis cezasını icraya mahal kalmaz. 

Cezayı naktiye bedel hükmolunan hapis cezası 
bir seneyi tecavüz edemez. 

Kendi talebi üzerine mahkûm cezayı ' naktiden 
mütevellit hapis veya hafif hapis yerine Hükümet ve 
devairi belediyece icra edilen ameliyatı nafiada istih
dam olunabilir. Bu surette iki günlük hizmet bir gün 
mahpusiyet makamına kaim olur. 

Yiminci Madde — Hidematı âmmeden memnu
niyet cezası müebbet veya muvakkattir. 

Müebbeden hidematı âmmeden memnuniyet : 
1. Devairi intihabiyede müntehap veya münte-

hip olmaktan ve sair bilcümle hukuku siyasiden; 



2. Büyük Millet Meclisi Azalığından ve intihaba 
tâbi olan veya Devlet ve vilâyet ve belediye ve köy 
tarafından veya bunların teftiş ve murakebesi altın
da bulanan müessesat canibinden tevcih kılınan bil
cümle memuriyet ve hizmetlerden; 

3. Devletçe veya salâhiyettar ilmî encümenlerce 
tevcih olunan rütbe ve unvan ve nişan ve madalya
lardan; 

4. Bundan evvelki bentlerde beyan edilen nişan, 
rütbe, unvan, sıfat, hizmet ve memuriyetlerden bili
nin bahşettiği maaşlı veya fahri bir türlü hukuktan; 

5. Mahkûm olan kimsenin Kanunu medenî hük
münce kendi fiiruu üzerine haiz okluğu velayet hak
kı müstesna olmak üzere vilâyet ve vesayete müteal
lik bir hizmette bulunmaktadır. 

6. Bundan evvelki bentlerde beyan edilen her 
türlü hakları, unvanları, rütbeleri, nişanlan, sıfat
ları, hizmet ve memuriyetleri ihraz ehliyetinden; 

Mahrumiyet hususlarıdır. 
Muvakkaten hidematı âmmeden memnuniyet ce

zası mahkûmu üç aydan beş seneye kadar yukarıda 
beyan olunan hukuk ve hizmet ve memuriyet ve sı
fat ve rütbe ve nişandan ve bunları ihraz ehliyetin
den mahrumiyetidir. 

Hidematı âmmeden memuniyet cezasının bu hiz
metlerden bazılarına hasredildıiği hallerle muayyen 
bir meslek veya sanatın icrasına şamil olduğu halleri 
kanun tayin eder. 

Yirmi Birinci Madde — Hafif hapis cezası bir 
günden iki seneye kadar. On beşinci maddenin ikin
ci fıkrasında beyan olunan şerait tahtında çalışma
ya mecbur olmak suretiyle buna mahsus müesseseler
de çektirilir. Tevkifhanelerin bir kısmında dahi çek-
tMJebilir. 

Mahkûmiyetleri bir aydan fazla ve kendileri de 
mükerrir olmayan kadın ve küçüklerin cezalarının 
oturdukları yerde çektiriunesine mahkeme karar ve
rebilir. Bu karara riayet olunmadığı takdirde ceza 
tamamen ve adiyen infaz olunur. 

Yirmi İkinci Madde — Kanunun tayin ettiği ah
valde hafif hapüs cezası bazı imalâthanelerde veya 
nafia ve belediye işlerinde kullanılmak suretiyle de 
icra ettirebilir. Eğer mahkûm cezanın icrası için ha
zır bulunmaz veya hizmetten kaçınırsa hafif hapis ce
zası alelusul mevkii mahususunda ikmal ettirilir. 

Yirmi Üçüncü Madde — Kadınların mahkûm 
oldukları ağır hapis ve hapis ve hafif hapis cezalan 
kendilerine mahsus müesseselerde çektirilir. Kanun 
kadınların şahsî hürriyetini tahdit eden cezaların bir 

ıslahhane veya tevkifhanede icrasını iktiza ettiren 
ahvali tayin eder. 
Yirmi Dördüncü Madde — Hafif cezsyı naktî Dev

let Hazinesine yarım liradan iki yüz liıjaya kadar ta
yin olunacak bir meblâğın tediyesinden ibarettir. Ha» 
pis yerine hafif hapis ikâme olunmak şartiyle 19 ncu 
maddenin son beş fıkrası hükmü bu ceza hakkında 
da tatbik olunur. 

Yirmi Beşinci Madde — Muayyen (bir meslek ve 
sanatın tatili icrası üç günden iki seneye kadardır. 

Yirmi Altıncı Madde — Kanunda njıusarrah ceza
nın azamî haddi bir ay hapis veya hafif hapsi veya 
otuz lira ağır ve hafif cezayı naktîyi geçmediği tak-
direde esbabı muhaffife mevcut olur ve fail evvel
ce bir cürümden veya bir aydan fazja hafif hapsi 
müstelzim bir kabahatten dolayı mahkûm olmamış 
bulunursa mahkeme verdiği cezanın yerin® mahkeme 
tevbihi adlî yapılmasına karar verebilir. 

Tevbihi adlî mahkûmun ahvali mjahsusasına ve 
cürüm istenmesindeki şekil ve suret ve hususiyete 
göre yapılan bir tekdirdir ki ihlâl olunan maddef 
kanuniyenin ahlâkî ciheti ve irtikâp olunan fiilin ne
ticeleri izah olunmak suretiyle hâkim tarafından mah
keme huzurunda mahkûma alenen tevcih editir. 

Eğer mahkûm tevbih için mahkemeye davet olun
duğu halde icebet etmez veya tevbihi hürmetle te
lâkki eylemez ise işlediği cürüm için j mahkemenin^ 
tayin ettiği ceza tamamiyle icra olunur, i 

Yirmi Yedinci Madde — Bundan evvelki madde
de beyan olunan halde mahkûm tevbih tarihinden iti
baren cürümler için iki ve kabahatlar için bir sene
yi geçmemek üzere mahkemece tayin edilecek müd
det zarfında bir cürüm veya kabahat işlerse bu cü
rüm ve kabahatin müstelzim olacağı ceiaya halel gel
memek şartiyle cezayı naktî namiyle pıuayyen bir 
para itasını taahhüt etmeye ve mahkemece lüzum 
görülürse bu taahhüdünü muteber kefil ile temin 
eylemeye mecburdur. 

Gösterilecek kefillerin iktidarlar) derecesini tayin 
etmek mahkemeye aittir. 

Eğer mahkûm böyle bir taahhüdü kabul etmez 
veya muteber kefil göstermez lise hükmolunan ceza 
icra olunur. 

Yirmi Sekizinci Madde — Kanun hangi ahval
de mahkemece verilen cezaya feri olarak emniyeti 
umumiye idaresinin nazareti mahsusası altında bu
lundurulmak cezasını ilâve etmek iktizâ edeceğini ta
yin ederj 



Kanunda yazılı ahvalin maadasında bu nezaret 
bir seneden eksik ve üç seneden fazla olamaz. 

Nazaret altında bulunan mahkûm 42 nci madde
de tayin edilen gündem itibaren on beş gün zarfında 
hangi mahalde ikâmet etmek istediğini salâhiyettar 
makama bildirmeye mecburdur. 

Bundan başka kanuna tevfikan kendisine verile
cek tenbih ve ihtarlar dairesinde hareketle mükeffel-
tir. Aynı makam mahkûmun nazarete tâbi olduğu 
müddet zarfında muayyen bazı yerlerde ikâmetini 
menedebilir. 

Ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde mahke
me mahkûmun cezayı feri olarak bu nezaret altında 
bulunmasına karar verebilir. Bu halde mahkûma tah
mil olunacak mecburiyetlerin müddet ve mahiyeti 
tahdiden tayin olunur. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Kanunda sarahaten 
yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksilti-
lebilir ve ne de değiştirilebilir. 

Kanunun muayyen bir nisbet dairesinde cezayı ar
tırıp eksiltmeyi emrettiği yerlerde mevcut olan teşdit 
veya tahfif edici sebepler nazara alınmaksızın o fiil 
hakkında ne ceza tayin edülecekse tezyit ve tenkis 
keyfiyeti o ceza üzerinden icra olunur. 

Eğer birçok esbap içtima etmiş olursa artırıp ek
siltme hususu andan evvelki artırma ve eksiltme ne
ticesi olan ceza miktarı üzerinden cereyan eder. 

Eğer içtima eden sebeplerden bazısı artırmayı 
ve bazısı eksiltmeyi müstelzim olursa ilk önce artır
makla işe başlanır. 

Bütün hallerde müçrumun yaşı, akli haleti, esba
bı muhaffifei takdiriye ve tekerrür hususları bu sıra 
takip olunmak şartiyle en sonra nazara alınır. 

Ceza artırılır veya eksiltilirken kanunun sureti 
mahsusada tayin ettiği ahval müstesna olmak üzere 
her nevi ceza için muayyen olan hudut tecavüz edile
mez. 

Otuzuncu Madde — Muvakkat cezalar gün, 
ay ve sene hesabiyle tatbik olunur. Bir gün dört saat, 
bir ay otuz gündür. Sene resmî takvime göre hesap 
edilir. 

Muvakkat cezalar için bir günün küsuru ve ceza
yı naktîde bir, hafif cezayı nakliyede yarım liranın 
küsuru hükümde hesaba katılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Ceza Mahkûmiyetlerinin Neticeleri ve Tarzı İcraları 

Otuz Birinci Madde — Beş seneden fazla ağır 
hapse mahkûmiyet müebbeden ve üç seneden beş se
neye kadar ağır hapse mahkûmiyet hükmolunan ce

zaya müsavi bir müddetle, hidematı âmmeden mem
nuniyeti müstelzimdir. 

Otuz İkinci Madde — 59 ncu maddede ta
yin olunan ahvalde idama bedel 24 sene ağıl* hapis 
cezasına mahkûmiyet mahkûmun on sene müddetle 
Emniyeti Umumiye idaresinin nezareti mahsusası al
tında bulundurulmasını müstelzimdir. 

Otuz Üçüncü Madde — Beş seneden ziyade 
ağır hapis cezasına mahkûm olanlar ceza müddetleri 
zarfında mahcuriyeti kanuniye halinde bulundurulur 
ve emvalinin idaresinde mahcurlar hakkındaki ka
nunu medenî ahkâmı tatbik olunur. 

Beş seneden ziyade ağır hapse mahkûm olan şah
sın ceza müddeti zarfında babalık hakkında ve koca
lık sıfatının bahşettiği kanunî haklardan mahrumiye
tine de hüküm verilebilir. 

Otuz Dördüncü Madde — Bir cürüm ile 
katiyen mahkûmiyet; kanunen siyasî bir hizmete in
tihap olunabilmek kabiliyetini selbettiği veya me
muriyetten mahrumiyeti müstelzim olduğu takdirde 
azalık ve memuriyetin zevalini de mucip olur. 

Otuz Beşinci Madde — Kanunen tayin 
ettiği ahvalden maada, resmî sıfatı veya icrası ait ol
duğu daireden verilecek ruhsatname ve şehadetna-
me gibi vesikaya muhtaç olan bir meslek ve sanatı, 
suiistimal suretiyle işlenen cürüm ve kabahatlere mü
teallik hükümler mahkûmun mahkûm olduğu müd
dete veya cezayı naktinin ademi tediyesinden dolayı 
ne miktar hapis cezası verilmek lâzım gelirse o mik
tara muadil olacak ve yirminci ve yirmi beşinci mad
delerde muayyen müddetlerin azamî hadlerini geçme
yecek bir müddetle muvakkaten hidematı ammeden 
memnuniyetini veya meslek ve sanatının tatilini dahi 
istilzam eder. 

Sair meslek ve sanatlar hakkında tatili icap et
tiren ahvali kanun tayin eder. 

Otuz Altıncı Madde — Mahkûmiyet ha
linde cürüm veya kabahatte kullanılan veya kullanıl
mak üzere hazırlanan veya fiiln irtikâbından husule 
gelen eşya fiilde methali olmayan kimselere ast ol
mamak şartiyle mahkemece zabıt ve müsadere olu
nur. 

Kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurul
ması ve satılması cürüm veya kabahat teşkil eden 
eşya bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulun
masa bile mutlaka zabıt ve müsadere olunur. 

Otuz Yedinci Madde — Ceza ile mahkûmi
yet, cürümden mutazarrır ve mağdur olanların malla
rının istirdadım ve duçar oldukları zararların tazmi
nini dava edebilmelerine halel getirmez. 



Otuz Sekizinci Madde — Emvali istirda
dından ve uğranılan zararların tazmininden başka bir 
şahsın veya bir ailenin şeref ve haysiyetini ihlâl eden 
her nevi cürüm ve kabahatlerde bir gûna maddî za
rar vukua gelmese bile mahkeme mağdurun talebine 
mebni manevî zarar mukabil olarak muayyen tazmi
nat itasına da hükmedebilir. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Mahkûm muha
keme masraflarını çeker. 

Bir cürüm veya kabahatten dolayı mahkûm olan 
şahıslar maların istirdadından ve uğranılan zararların 
tazminiden ve manevî zarar mukabil olarak takdir 
olunan tazminattan ve muhakeme masraflarının öden
mesinden birbirlerine kefil olarak mesuldürler. 

Muhtelif cürüm ve kabahatlerden dolayı bir ilâm 
ile mahkûm olan birkaç kişimin birbirine kefil olarak 
mesuliyetleri yalnız müştereken mahkûmiyeti intaç 
eden fule aittir. 

Kırkıncı Madde — Hüküm katiyet kesbet-
meden evvel vukubulan mevkufiyet ceza mahkûmi
yetlerinden indirilir., 

Eğer mahkûm hakkında sürgün cezası hükmolün-
muş ise bir günlük mevkufiyet üç günlük sürgüne 
mukabil sayılır. Eğer yalnız cezayı naktî tertip olun
muş ise tenzil 19 ncu maddede gösterilen hesaba göre 
yapılır. 

Kırkbirinci Madde — Hîdematı ammeden mem-
nuiyet veya muayyen bir meslek veya sanatın 
tatili cezası, giyaben verilen kararlara müteallik ah
kâmı kanuniye müstesna olmak, hükmün katileştiği 
tarihten başlar. 

Eğer hidematı ammeden menuiyet veya bir mes-
lek ve sanatın tatili ve sair ehliyetsizlik cezası şahsî 
hürriyeti tahdit eden diğer bir cezaya bağlı olur ve
ya bir ceza mahkûmiyetinin neticesi bulunursa asıl 
cezanın 'icrası müddetince devam etmekle beraber 
hüküm Marnında veya kanunda tayin edilen müddet 
ancak cezanın ikmal edildiği veya sakit olduğu gün
den başlar. 

(Kırk İkinci Madde — Emniyeti Umumiye idare
sinin nezareti altına alınmak cezası, asıl cezanın İk
mal veya kısmen veya külliyen affolunduğu tarihten 
başlar. Bu ceza hal ve vaziyet ve mahkûmun etvar ve 
harekâtı müsait olduğu takdirde bulunduğu mahal 
mahkemesi tarafından müddet ve keyfiyetçe ref ve 
tahdit olunabilir. 

Hüküm ilâmında cezanın icrası sureti tasrih olun
mamış ise bunun sureti icrasını tayin ve tahdit için 
mahkemeye müracaat olunabilir. 

Kırk Üçüncü Madde — İdam veya müebbet ağır 
hapis cezalarım mutazammın olan hüldim ilâmının 
hülâsası hükmün sadır olduğu ve cürinün işlendiği 
ve maihkûmünaleyhm en son ikamet [ettiği mahalle 
veya karyenin münasip mahallerine asılarak ilân olu
nun 

DÖRDÜNCÜ BAP | 
Ceza ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten sebepler 

Kırk Dördüncü Madde — Kanunu bilmemek ma
zeret sayılmaz. 

Kırk ıBeşinci Madde — Cürümde kastın bulun
maması cezayı kaldırır. Failin bir şeyi yapmasının ve
ya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı ka
nunun o fiilde ceza tertip ettiği ahval müstesnadır. 

Kabahatlerde kast şahit olmasa bile! herkes kendi 
fiil veya ihmalinden mesuldür. 

Kırk Altıncı Madde — Cürüm ve kabahati işledi
ği vakit şuurunu veya harekâtının serbestisini selbe-
decek surette ruhî zaafa müptelâ olan j kimseye ceza 
verilemez. Şu kadarki ademî mesuliyetine karar ve
rilen şahsın serbest 'bırakılması tehlikeli olduğu mah
kemece takdir edilirse hakkında muamelei kanuniye 
icra olununcaya kadar muhafaza edilmek üzere ait 
olan makama teslimini mahekeme emreder. 

Kırk Yedinci Madde — Yukanki maddede beyan 
olunan aklî halet ceza mesuliyetini kamilen ref ede
cek surette olmayıp ehemmiyetli bir derecede azal
tabilecek mahiyette ise cürüm ve kabahat için muay
yen olan ceza aşağıdaki kaidelere tevfikan eksiltilir : 

1. İdam ve müebbet ağır hapse bedel altı sene
den eksik olmamak üzere muvakkat ı̂ ğır hapis; 

2. Müebbet sürgüne bedel muvakkat sürgün; 
3. 'Hidematı âmmeden müebbet memnuiyete be

del muvakkaten-memnuiyet; 
4. On iki seneden fazla muvakkat cezalara bedel 

üç seneden on seneye kadar ve aln seneden on iki 
seneye kadar mücazata bedel bir seneden beş sene
ye kadar ceza tâyin olunur ve bundan başka hallerde 
tertip olunacak cezanın yarısından aşa^ı bir miktarı 
hükmolunur. I ' ' 

ı 
5. Ağır ve hafif cezayı naktiler yarasına indirilir. 
Eğer ceza şahsî hürriyeti tahdit eden cezalardan 

biri ise mahkûmun cezasını azaltmaya sebep olan akıl 
hastalığı devam ettiği müddetçe hâlan» bu cezanın 
hafif hapis müessesesinde İrasını emredebilir. 

Kırk Sekizinci Madde — Cürüm ve kabahati irti
kâp ettiği esnada arızî bir sebepten dolayı 46 ncı ve 
47 nci maddelerde münderiç aklî halette bulunan 
kimseler hakkında o maddelerdeki ahkâm tatbik 
olunur. ' ! 



İhtiyarî sarhoşluk halinde üslenen fiiller bu mad
dede hükmünden hariçtir. 

Kırk Dokuzuncu Madde — 
1. Kanunun bir hükmünü veya salâlıiyettar bir 

merciden verilip infazı vaZifeten zarurî olan bir emri 
icra suretiyle, 

2. Gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya 
ırzına vukubulan haksız bir taarruzu filhal defi zarure
tinin bâis olduğu mecburiyetle, 

3. Gerek nefsini ve gerek başkasını, vuuna bile
rek mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz imkânı 
da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muha
faza etmek zaruretinin bais olduğu mecburiyetle, 

İşlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez. 
Bir numaralı bentte gösterilen. halde merciinden 

sâdır olan emir hilafı kanun olduğa takdirde netice
sinden hâsıl olan cürme müterettüp ceza emri veren 
âmire hükmolunur. 

Ellinci Madde — 49 ucu maddede yazılı fiiller
den birini icra ederken kanunun veya salâlıiyettar 
makamın veya zaruretin tayin ettiği hududu teca
vüz edenler cür'üm idam ve müebbet ağır hapis ceza
isini müstelzim olduğu takdirde altı seneden az olma
mak üzere hapis cezasına mahkûm olur. Sair hallerde 
asıl cürme mürettep ceza altıda birinden eksik ya
rısından ziyade olmamak üzere indirilir ve ağır hapis, 
hapse tahvil olunur ve hidematı âmmeden müebbe-
den mahrumiyet cezasına bedel muvakkat mahrumiyet 
cezası verilir. 

(Elli Birinci Madde — Bir kimse haksız bir tahri
kin husule getirdiği gazap veya şedit bir elemin tesiri 
altında bir cürüm işler ve bu cürüm idam ve müeb
bet ağır hapis cezasını müstelzim bulunursa faili on 
'iki seneden az olmamak üzere ağır" hapis cezasına 
mahkûm olur. Sair hallerde irtikâp olunan fiilin ceza
sı yarısına kadar indirilerek verilir. 

Tahrik ağır ve şiddetli olursa idam ve müebbet 
ağır hapis yerine yedi seneden on iki seneye kadar 
ağır hapse konulur. 

Sair cezalar, ağır hapis hapse ve nıüebbeden hide
matı ammeden memnuiyet muvakkat memnuiyete tab-
dil edilmek üzere yarısından dörtte üçüne kadar indi
rilir. . 

[Elli İkinci Madde — Bir kimse bir hata veya sair 
bir arıza yüzünden cürümü kastettiği şahıstan başka 
bir şahsın zararına işlemiş olursa cürümden zarar 
gören kimsemin sıfatından neşet eden ve cezayı şid
detlendiren esbap faile tahmil olunmaz. Belki cür'üm 
kastolunan şahsa karşı işlenmiş gibi telâkki olunarak 
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fail cürmün tazammun edebileceği esbabı muhaffife-
den istifade eder. 

Elli Üçüncü Madde — Fiili işlediği zamanda on bir 
yaşını bitirmemiş «lanlar hakkında takibat yapılamaz 
ve ceza verilemez. 

Ancak fiil kanunen bir seneden ziyade hapis 
cezasını veya daha ağır cezayı müstelzim bir cürüm 
olduğu takdirde müddeiumuminin talebi üzerine mah
keme reisi çocuğun, istirdadı kabil tedabirden olmak 
ve on sekiz yaşını geçmeyecek müddetle mukayyet 
bulunmak üzere terbiye ve ıslah için Devlet idare 
veya murakabesinde bulunan bir müesseseye konma
sını veyahut - tekayyiit ve nezaretinde teseyyüp ve ih
mal ile bir cürüm işlemesine meydan verirlerse kendi
lerinden iki yüz liraya kadar cezayı nakdî alınacağı 
ihtariyle - ana, baba ve vasiye teslimini emreder. 

Elli Dördüncü Madde — Fiili işlediği zamanda on 
bir yaşını bitirmiş olupta on beş yaşını doldurmamış 
olanlar farık ve mümeyyiz olmadıkları surette hakla
rında hiçbir ceza tertip olunamaz. Ancak işlenilen 
fiil bir seneden fazla hapsi veya daha ağır bir cezayı 
müstelzim cürümlerden ise bundan evvelki madde 
ahkâmı tatbik olunur. 

Eğer çocuk, işlediği fiilin cezayı müstelzim Oldu
ğunu fark ve temyiz ile hareket etmiş ise fiilinin 
cezası aşağıdaki kaidelere tevfikan tayin olunur : 

1. İdam ve müebbet ağır hapse bedel altı sene
den on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolu
nur. 

2. Müebbet sürgüne bedel muvakkat sürgün ce
zası hükmolunur. 

3. Diğer cezalar 47 nci maddenin üçüncü ye dör
düncü bentlerinde yazıjı usule tevfikan indirilerek tat
bik olunur. 

4. Hidematı ammeden memnuiyet ve emniyeti 
umumiye nezareti altına alınmak cezaları bunlar hak
kında tatbik ohuvmaz. 

5. İşbu cezalar çocuklara mahsus yerlerde çek
tirilir. Bu mahkûmiyetler tekerrüre esas Olamaz. 

Elli 'Beşinci Madde — Gürüm ve kabahati işlediği 
vakit on beş yaşını bitirmiş olupta on sekiz yaşım 
bitirmemiş olanlar hakkında aşağıdaki kaidelere tev
fikan ceza tayin olunur : 

1. İdam ve müebbet ağır hapse bedel on seneden 
on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

2. Müebbet sürgüne bedel üç seneden aşağı ol
mamak üzere muvakkat sürgün cezası verilir. 

3. On iki seneyi geçen muvakkat cezalar altıdan 
on seneye kadar ve altıdan on iki seneye kadar ce-
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zalar üç seneden altı seneye kadar indirilerek hükmo
lunur. 

4. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. 
5. Malî cezaların üçte biri tenzil olunur. 
6. Hidematı ammeden memnuiyet ve emniyeti 

umumiye nezareti altına alınmak cezaları biç tatbik 
edilmez. 

Eğer ihüküm zamanında mücrim on sekiz yaşı
nı 'bitirmemiş ise mahkeme şahsî hürriyeti tahdit eden 
cezanın bir ıslahhanede icrasını emredebilir. 

EKİ Altıncı Madde — Cürmü işlediği vakit on se
kiz yaşını bitirmiş olupta yirmi bir yaşını 'bitirmemiş 
ve büküm zamanında altmış beş yaşını geçmiş olanlar 
hakkında idam ve müebebt ağır hapis cezasına bedel 
24 sene ağır hapis cezası hükmolunur. Müebbet sür
güne bedel beş sene müddetle muvakkat sürgün ce
zası verilir. Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 

Elli Yedinci Madde — Fiili işlediği zaman henüz 
on beş yaşını bitirmeyen sağır - dilsizler hakkında ta
kibat yapılmaz. Bunlar hakkında yirmi dört yaşına 
kadar kalmak üzere 53 ncü maddemin ikinci fıkrası 
hükmü tatbik olunabilir. 

Elli Sekizinci Madde — Fiili işlediği zaman on 
T>eş yaşını bitirmiş olupta yaptığı işin neticesini fark 
ve temyiz ile hareket ettiği anlaşılamayan sağır -
dilsizlere ceza verilemez. Ancak cürüm bir seneden 
fazla hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı müş
tekim olduğu takdirde 24 yaşını henüz ikmal etme
yen sağır - dilsiz hakkında 24 yaşma kadar kalmak 
üzere 53 ncü maddenin ikinci fıkrası ahkâmı tatbik 
edilebilir. 

Eğer fail yirmi dört yaşım bitirmiş İse mahkeme, 
hakkında 46 ncı maddede gösterildiği veçhile mua
mele! kanuniye ifa olunmak üzere kendisinin salâhi-
yettar makama teslimini emredebilir. 

Eğer sağır - dilsiz cürmü işlemekte fark ve tem
yiz ile hareket ettiği anlaşılır ve işlediği zaman on se
kiz yaşım bitirmemiş bulunursa birinci fıkrası müstes
na olmak üzere elli dördüncü madde ahkâmı tatbik 
olunur. 

On sekiz yaşını bitiripte yirmi bir yaşını bitirme
miş ise 55 nci ve yirmi bir yaşını bitirmiş ise 56 ncı 
maddeler ahkâmı tatbik olunur. 

Elli Dokuzuncu Madde — Kanunî esbabı muhaf-
fifeden ayrı olarak mahkemece her ne zaman fail 
lehine cezayı hafifletecek esbabı takdiriye kabul edi
lirse idam ve müebbet ağır hapse bedel 24 sene ağır 
hapis hükmolunur. Müebbet sürgün cezası beş sene 
muvakkat sürgüne tabdil edilir. Diğer cezaların altıda 
birinden üçte birine kadarı indirilir. 

Altmışıncı Madde — Başkalarının nüfuz ve idare 
ve nezareti altında bulunanların işledikleri kabahat
lerde eğer fiil, nüfuzlarının cari olduğu jdaire dahilinde 
riayet ettirmekle nizamen mükellef oldukları ahkâ
ma karşı işlenmiş kabahatlerden olduğu ve bunların 
kendi dikkat ve basketleriyle meni ıriümkün bulun
duğu takdirde ceza failden maada nüfuz ve idare ve 
nezareti haiz olan metbular hakkında dahi tatbik 
olunur. 

Eğer kabahat fail üzerinde nüfuz ye idare ve ne
zareti haiz olanların emriyle, bunların kanunen ria
yet ettirmeye mecbur oldukları ahkâm ihlâl edile
rek, yapılmış olursa ceza, emri veren metbudan ma
ada salâhiyettar merciin bir emri mahsûsunu veya bir 
ihtarını isga etmeyerek kabahati irtikâp! eden tâbi hak
kında da tatbik olunur. 

BEŞİNOt BAP 

ıCürme Teşebbüs 
Altmış Birinci Madde — Bir kimse işlemeyi kas-

teylediği bir cürmü vesaiti mahsusa ite icraya başla-
yıpta ihtiyarında olmayan esbabı maniadan dolayı 
o cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal edememiş 
ise kanunda yazılı olmayan yerlerde fiil I idam veya mü
ebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu halde 
müteşebbis hakkında yedi seneden eksik olmamak 
üzere muvakkat ağır hapis ve müebbet jsürgün cezasını 
müstelzim olduğu takdirde üç sene müddetle ağır ha
pis cezası hükmolunur. Sair hallerde o j cürüm için ka
nunen muayyen olan ceza, yansından üçte ikisine ka
dar indirilir. 

Müteşebbis, cürmün efali icraiyesiriden ihtiyariyle 
vazgeçtiği fakat tamam olan kısım esasen bir cürüm 
teşkil ettiği halde ancak o kısma mahsus ceza ile ce
zalandırılır. 

Altmış İkinci Madde — Bir kimse işlemeyi kas-
dettiği cürmün icrasına taallûk eden; bütün fiilleri 
ikmal etmiş fakat ihtiyarında olmayan bir sebepten 
dolayı o cürüm meydana gelmemiş ise kanunda yazılı 
olmayan yerlerde fiil, idam ve müebbet ağır hapis 
cezasını müstelzim olduğu takdirde müteşebbis hak
kında on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat 
ağır hapis ve müebbet sürgün cezasını müstelzim olur
sa beş sene ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hal
lerde o cürüm için verilecek cezanın altıda birinden 
üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. 

Altmış Üçüncü Madde — Azamî haddi bir sene
den aşağı hapis veya ağır cezayı naktiyi müstelzim 
cürümlere teşebbüs kanunun tasrih ettjiği yerlerde ce
zayı müstelzîmdir. 
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ALTINCI BAP 
Cürüm Ye Kabahatte İştirak 

Altmış Dördüncü Madde — OBir kaç kişi bir cü
rüm veya kabahatin icrasına iştirak ettikleri takdirde 
fiili irtikâp edenlerden veya doğrudan doğruya bera
ber işlemiş olanlardan her 'biri o fiile mahsus ceza 
ile cezalandırılır. 

Başkalarını cürüm veya kahabat işlemeye azmet
tirenler dahi aynı ceza ile mücazat Olunur. Ancak 
fiili icra edeni nonu işlemekte şahsî bir menfaati ol
duğu sabit olursa azmettiren şahsın cezası idam ve 
müebbet ağır hapse bedel yirmi sene, müebbet sür
güne 'bedel beş sene ağır hapistir. Sair cezaların altı
da biri indirilir. 

Altmış Beşindi Madde — 
1. Failin zihninde cürüm veya kabahat iikaı ka

rarını uyandırarak veya fiili irtikâp kararını teyit veya
hut fiil işlendikten sonra muzaheret ve muavenette 
'bulunacağını vasdederek, 

2. Cürüm veya kabahatin ne suretle işleneceğine 
müteallik talimat ve tarif at ita veya fiilin işlenmesine 
yarayacak iş ve vasitaîarak tedarik eyleyerek, 

3. Cürüm veya kabahat işlenmeden evvel veya 
işlendiği esnada muzaheret ve muavenetle icrasını ko
laylaştırarak, 

Cürüm veya kabahate iştirak eden şahıs fiili va
kıa mahsus olan ceza idam veya müebbet ağır ha
pisten İbaret olduğu takdirde on seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve müebbet sürgün lise üç sene 
müddetle muvakkat sürgün cezaîariyle cezalandırihr 
ve ahvali sairede kanunen muayyen olan cezanın ya
rısı indirilir. 

öftu maddede beyan olunan fiillerden birini işleyen 
kimsenin iştiraki inzimam etmeksizin fiilin irtikâbı 
mümkün olmayacağı sabit olan ahvalde o kimse yu
karıda gösterilen tenzilâttan istifade edemez. 

Altmış Altıncı Madde — Bir cürüm veya kabahati 
beraber işleyenlerden veya icrasını kolaylaştırmaya 
yardım edenlerden biri hakkında teşdidi cezayı mucip 
olan şahsa merbut daimî veya arızî ahval ve evsaf, 
cürüm veya kabahate iştirak eyledikleri zaman da ona 
vâkıf olan faillere dahil sirayet eder. Ancak haklarında 
terettüp eden cezanın altıda biri indirilebilir ve idam 
ile müebbet ağır hapis cezasına bedel yirmi seneden 
yirmi dört seneye kadar ağır hapis cezası hükmohı-
nur. 

Altmış Yedinci Madde — Fiilin cezasını teşdit 
eden maaddî esbap dahi cürüm veya kabahatin vas
fını tebdil edecek şekilde olsa bile fiil işlendiği zaman
da ona vâkıf olan şeriklere saridir. 

YEDİNCİ BAP 

Memnu Fiiller ile Cezalarının İçtimai 

Altmış Sekizinci Madde — Beş seneden fazla müd
detle hürriyeti tahdit eden cezaları müstelzim bir kaç 
cürüm işlemiş olan şahsın cürümlerinden birisi müeb
bet ağır hapis cezasını müstelzim ise mücrimin hücre
de geceli gündüzlü münferit ikameti bir seneden üç 
seneye kadar ve cürümlerinden ikisi de müebbet ağır 
hapis cezasını müstelzim ise beş seneye kadar, ziyade-
leştirilk. 

Altmış Dokuzuncu Madde — Bir neviden olarak, 
hürriyeti tahdit eden muvakkat cezaları müstelzim, 
birden fazla cürüm işlemiş olan kimse hakkında en 
ağır cürme terettüp eden ceza tayin olunduktan sonra 
buna - ceza mecmuu ağır hapis ve hapiste otuz ve 
sürgünde beş seneyi geçmemek şartiyle -• diğer ceza 
müddetleri mecmuunun yarısına muadil bir müddet 
zammolunur. 

Yetmişinci Madde — Biri ağır hapis diğeri hapis 
cezalarını müstelzim iki cürüm işleyen şahıs hakkın
da aşağıdaki kaidelere göre ceza verilir : 

1. Ağır hapis bir seneden fazla olmaz ve bu da 
hapis cezası müddetinin üçte birinden az olur ise 
ağır hapis cezası müddetinin yarısına muadil bir müd
det zammedilmek suretiyle hapis cezası tertip olunur. 

2. Diğer hallerde hapis cezasının üçte birine mü
savi bir müddet ilâvesiyle ve ceza mecmuu otuz se
neyi geçmemek şartiyle ağır hapis cezası tayin olu
nur. 

İkiden fazla cürüm içtima ettiği takdirde bir nevi
den cezayı müstelzim olanları hakkında 69 ncu mad
dede yazılı kaide tatbik edilir. Sonra icabına göre bu 
maddede beyan olunan hallerden birine tevfikan mua
mele olunur. 

Yetmiş Birinci Madde — Biri ağır hapis veya ha
pis, diğeri sürgün cezasını müstelzim iki cürüm işlemiş 
olan kimse hakkında birinci takdirde ağır hapis ve 
ikinci takdirde hapis cezası tertip olunur. Hapis ce
zası tertip olunmuş ise sürgün cezası müddetinin üçte 
birine ve ağır hapis cezası tayin olunmuş ise sürgün 
müddetinin altıda birine müsavi bir müddet daha zam
molunur. 

Eğer ağır hapis veya hapis cezasını müstelzim bir 
kaç cürüm işlenir veya sürgün cezasını müstelzim bir 
kaç cürüm irtikâp olunur ise 69 ve 70 nci maddeler 
hükümleri tatbik olunur. 

Biri müebbet sürgün diğerleri ağsr hapis veya ha
pis cezasını müstelzim bir kaç cürüm işlemiş olan kim
se halikında ağır hapis cezasının yarısı ve hapis ce-
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zasının üçte ikisi ayrıca icra olunur. İkisi de müeb
bet sürgün olursa on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis veya hapis cezası hükmolunur. 

Yetmiş İkinci Madde — Hafif hapis cezasını müs-
telzlm bir kaç fiilin faili hakkında en ağırına müteret-
tip ceza tayin ve failin mahkûm olacağı ceza üç se
neyi geçmemek şartiyle sair cezalar müddeti mecmu-
unun yarısına müsavi bir müddet daha ilâve Olunur. 

Yetmiş Üçüncü Madde — Bir veya bir kaç cü
rümle beraber hafif hapis cezasını müstehzim Tbk veya 
bir kaç kabahat üşleyen kimse hakkında cürüm için 
tayin olunan veya müteaddit dirümîerin içtimaından 
yukarıki maddelerde yazılı kaidelere tevfikan husule 
gelen cezalar tatbik olunur. Buna eğer tertip oluna
cak ceza ağır hapis ise hafif hapis cezası mecmuu-
mm altıda birine ve hapis ise mezkûr mecmuun üçte 
birine müsavi bir müddet daha zammolunur. 

Yetmiş Dördüncü Madde — 31, 33, 34 ve 35 nci 
maddelerde münderiç feri cezaların dahi bir kaçını 
müstelzim olan müteaddit fiillerin içtimai münasebe
tiyle işhu cezalar neticelerini tayinde aslı cezaların 
iiçtimaından hâsıl oîacak müddete bakilmayıp her 
cürüm için ayrı ayrı nıürettep olan cezaya istinat olu
nur. Aşağıdaki madde hükmü hu kaideden müstes
nadır. 

Yetmiş Beşinci Madde — Her cürüm için müret
tep olan hidematı âmmeden muvakkaten mcmnuiyet 
veyahut bir meslek ve sanatın tatili cezalarının mec
muu hükmolunur. Ancak bu yekûn hidematı âmme
den memnuiyette on seneyi ve meslek ve sanatın ta
tilinde dört seneyi geçemez. 

Yetmiş Altıncı Madde — İrtikâp olunan her fiil 
için muayyen olan ağır ve hafif cezayı naktî en ağı
rının azamî haddini tecavüz etmemek üzere tama-
miyle hükmoihınur. 

Cezayı naktilerin hürriyeti tahdit eden bir ceza
ya tahvili halinde bu cezanın müddeti bir buçuk se
neyi geçemez. 

Ağır cezayı nakdî ile hafif cezayı nakdî hirleştiği 
takdirde tahvil olunacak cezanın nevi hapistir. 

Yetmiş Yedinci Madde — Geçen maddelerde gös
terilen kaideler, bir şahıs hakkında ceza hükmolun-
dukian sonra bu şahsın hükümden evvel bir cürüm 
daha irtikâp etmiş olmasından dolayı tekrar muha
kemesi iktiza eylediği takdirde dahi tatbik olunur. 

İkinci cürüm hükmo'unan cezanın katiyet kes-
beylediği veya icrasına başlanıldığı esnada işlenmiş ol
sa bile yine birinci fıkrada işaret olunan kaideler tat
bik edilir. Şu kadar ki bu takdirde ceza tayini için 

geçen maddelerde gösterilen ikide bir, üçte bir ve al
tıda 'bir nispetleri o tertibe tevfikan üçte iki ve ikide 
bir ve üçte bire iblâğ olunmak suretiyle ceza verilir. 

'Evveîki ceza ne olursa olsun bunu içtimai ceraime 
esas tutacak olan mahkeme son Sürme vaziyet eden 
mahkemedir. 

Yetmiş Sekizinci Madde — Bir kimse bir cürmü 
işlemek veya vuku'bulmuş bir cürmü gizlemek için 
diğer bir cürüm işlediği veyahut o cürüm vesilesiyle 
kanunda cürüm teşkil eden diğer bir fiil daha irtikâp 
eylediği takdirde mezkûr fiiller kanunen o cürmü ter
kip ene anasırdan veya cürmün esbabı müşeddede-
sinden sayılmazsa o kimse hakkında evvelki madde
lerin müştemiî olduğu hükümlere göre ceza tertip 
olunur. 

Yetmiş Dokuzuncu Madde — İşlediği bir fiil ile 
kanunen muhtelif ahkâmını ihlâl eden kimse o ahkâm
dan en şedit cezayı tazammun eden maddeye göre 
cezalandırılır. 

Sekseninci Madde — Bir kasdı cürmünün efali ic-
raiyesinden olarak kanunun bir maddesinin defatle 
IMâl edilmesi muhtelif zamanlarda vaki olmuş olsa 
bile 'bir cürüm sayılır. Fakat bundan dolayı terettüp 
edecek ceza altıda birden yarıya kadar artırılır. 

SEKİZİNCİ BAP 
Cürümde Tekerrür 

Seksen Birinci Madde — Bir kimse beş seneden 
ziyade müddetle muvakkat bir mahkûmiyete uğra
dıktan sonra cezasını çektiği veya ceza sakıt olduğu 
tarihten itibaren on sene ve beş seneden az cezalar
da beş sene zarfında diğer bir cürüm daha işlerse 
işbu yeni cürümden dolayı terettüp eden cezanın as
garî haddi hükmolunamaz. 

Yeni cürüm, evvelki hükmün sudûruna badi olan 
cürüm cinsinden ise mücrim halikında aşağıdaki kai
delere tevfikan ceza teşdit olunur : 

1. Eğer yeni cürüm için tertip olunacak ceza mu
vakkat ağır hapis ise mücrimin hücrede daimî suret
te müferiden ikamet müddeti müstahak olacağı ceza
nın altıda biri nispetinde artırılır. 

2. — Yeni cürümden dolayı tertip Olunacak ceza 
muvakkat ağır hapisten başka bir ceza üse iş bu ceza 
altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

Ancak ikinci cürme terettüp edecek cezaya te
kerrürden dolayı zammı (iktiza eden müddet hiç bir 
surette evvelki cürüm için hükmedilmiş olan ceza" 
îarın en ağırından ziyade olarak tayin; olunamaz ve 
cezayı nakdî hükmolunacağı vakit bunun derecesini! 
tayin için 19 ncu maddede beyan olunan nisbet 
kaidesine tatbik Olunur. 
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Seksen İkinci Madde — Müebbet ağır ha
pis cezasına mahkûm olan kimse diğer bir cürüm iş
lediği takdirde eğer sonraki cürmü bir seneden ziyade 
ağır hapis veya hapis cezasını müştekim ise altı ay
dan beş seneye kadar ve eğer müebbet ağır hapsi nıüs-
telzim ise altı seneden on iki seneye kadar yeni
den hücrede daimî surette münferiden ikamete mah
kûm olur. 

İkinci cürmü müebbet sürgün cezasını müştekim 
ise hücrede ikame müddetine iki sene zam olunur. 

Seksen Üçüncü Madde — Müebbet sürgün 
cezasına mahkûm olan kimse muahharen yine mü-. 
ebbet sürgün cezasını müstelzim bir cürüm işlediği 
takdirde buna bedel üç sene ağır hapis cezası hüküm 
ve infaz edildikten sonra sürüldüğü yere iade olu
nur. 

İkinci cürmü müebbet ağır hapis cezasını müstel
zim ise hücreden münferiden ikamet müddeti iki sene 
müddetle ziyadeleştirilir. 

İkinci cürmü bir seneden fazla ağır hapis veya 
hapsi müstelzim ise yine, cürümden dolayı tertip 
olunacak cezaya sekizde bir miktarı zammedilir ve 
bir seneden az cezayı müstelzim ise ceza tamamen 
çektirilir. 

Seksen Dördüncü Madde — Ağır cezayı 
naktilerde tekerrür ahkâmı caridir. Son cürüm için 
tayin olunacak cezaya iki cürümden hafifine terettüp 
eden cezanın bir misli zammolunur. 

Mükerririn, hükmolunan cezayı naktiyi vermek
ten imtinaı halinde hükmolunacak hapis müddeti 
iki seneyi geçemez. 

Seksen Beşinci Madde — Her defasında 
üç aydan fazla olmak üzere defatla şahsî hürriyeti tah
dit eden bir cezaya mahkûm olan kimse, 81 nci mad
dede beyan olunan müddet içinde yine şahsî hürriyeti 
tahdit eden cezayı müstelzim aynı cinsten bir cürüm 
işler ve göreceği cezanın müddeti otuz aydan aşağı 
olur ise, mezkûr ceza müddetinin yarısına vesair haller
de muvakkat ağır hapis için yirmi ve hapis için on se
neyi geçmemek şartiyle üçte birine müsavi bir müd
det zammiyle cezası artırdr. 

Eğer bu şahsa son defa verilecek ceza muvak
kat ağır hapisten ibaret ise ceza müddeti yukarıki 
fıkrada yazıldığı veçhile çoğaltılmakla beraber 81 nci 
maddede beyan olunan derecede hapsi hücrevî usulü 
de tatbik olunur. 

Seksen Altıncı Madde — Aynı maddei 
kamuniyeye tetabuk eden veya kanunun bir faslında 
münderiç bulunan carümlerden başka : 

1. Devletin emniyeti aleyhine işlenilen cürüm
ler, 

2. Resmî memurlar tarafından memuriyetlerine 
ait vazifelerin ihlâli veya memuriyetin suiistimali su
retiyle işlenilen cürümler, 

3. Siyasî veya dinî hürriyetlere müteallik cürüm
lerle dînî memurların Vazifeleri esnasında yaptıkları 
suiistimalât, 

4. İcra ettikleri vazifeden dolayı hükkâm ile me
murlar ve Devlet idaresi ve ammenin nizamı aleyhi
ne irtikâp olunan cürümler, 

5. Cürüm tasrih ve iftira ve yalan şehadet ve 
yalan yere yemin ve avukatlarla dava vekillerinin 
vazifelerini suiistimal, cürümleri, 

6. Ammenin selâmeti aleyhinde! şlenilen cürüm
ler, 

7. Sekizinci bapta münderiç cürümler, 
8. Şahıslar aleyhindeki cürümlere mahsus babın 

birinci ve ikinci fasıllarında münderiç cürümler, 

9. Hırsızlık, yağma ve garet ve ifşayi su* tehdidi 
ile temini menfaat ve dolandırıcılık ve emniyeti suiis
timal ve eşyayı ciirmiyeyj satın almak ve saklamak 
ve hileli iflâs maddelerinde ve üçüncü babın doku
zuncu faslının son maddesiyle onuncu faslının 276 
nci maddesinde ve on birinci faslında ve altıncı bar 
bin birinci faslının ilk beş maddesinde ve beşinci 
faslında ve yedinci babın üçüncü faslının ilk beş 
maddesiyle son maddesinde muharrer bilcümle cü
rümler, 

Bir cinsten addolunur. 
Seksen Yedinci Madde — Geçen maddelerin tat

bikatında : 
1. Kabahat fiilinden dolayı sadır olan hükümler 

bir cürüm vukuunda ve cürme müteallik hükümler 
kabahat vukuunda, 

I* Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve sa
natın icrası hususunda tecrübesizlik ve emirlerle ni
zamlara riayetsizlik neticesi olarak işlenilen cürüm
ler diğer cürümler mukabilinde vesair cürümler bun
lar mukabilinde, 

3. Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan hü
kümler, 

4. — Ecnebi memleketlerden sudur eden hüküm
ler, , J 

Tekerrüre esas olamaz. 
Seksen Sekizinci Madde — Tekerrür hükümleri

nin tatbikinde diğer bir cezadan kalıbolunımış olan 
ceza asıl ceza addolunur. 
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MÜSTAKİL FASIL 
Cezaların Tecili 

Seksen Dokuzuncu Madde — Adliye mahkemele
rince cezayı naktiden başka bir ceza ile evvelce mah
kûm olmayan kimse işlediği bir cürümden dolayı 
ağır cezayı naktî veya muvakkat sürgün yahut altı 
ay veya daha az hapis ve hafif hapis cezalarından 
biriyle mahkûm olur ve geçmişteki haliyle ahlâkî 
temayüllerine göre cezanın tecili ileride cürüm işle
mekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahke
mece kanaat edilirse bu cezanın teciline hükmolu-
nur. Bu halde, tecil sebebi hükümde yazılır. 

Doksanıncı Madde — On sekiz yaşını doldurma
mış çocuklar ile yetmişine varmış ihtiyarların mah
kûm oldukları hapis cezası bir seneden fazla olma
dığı halde dahi evvelki madde hükmü tatbik olunur. 

Doksan Birinci Madde — 89 ncu madde hükmü 
mütemmim cezalar hakkında dahi tatbik edilebilir. 

Doksan İkinci Madde — Tazminat kabilinden 
olan cezayı naktî ve zapt ve müsaderesi kanunen 
mecburî olan eşya ile muhakeme masrafları tecil 
olunmaz. 

Doksan Üçüncü Madde — Cezaların tecili kararı
nın infazı hukuku şahsiyenin mahkûm tarafından n-
zasiyle ifa veya teminine talik olunabilir. 

Doksan Dördüncü Madde — Cezası tecil edilen 
mahkûm hazır ise mahkemenin reisi cezanın tecil 
edildiğini tefhim ettikten sonra yeniden hapis veya 
daha ağır cezayı müstelzim bir cürüm işlerse tecil 
olunan ceza çektirilmekle beraber sonraki cürüm ce
zasının dahi şartlarına muvafık olduğu takdirde te
kerrürden dolayı artırılacağını kendisine ihtar eder. 

Doksan Beşinci Madde — Kabahat ile mahkûm 
olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene zar
fında bir cürümden veya evvelce hükmü veren mah
kemenin dairesi dahilinde diğer bir kabahattan dola
yı hapis cezasına ve hapis ile mahkûm olan kimse 
dahi yine hüküm tarihinden itibaren beş sene zarfın
da hapis ve daha ağır bir cezaya mahkûm olmazsa 
evvelki mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır. 
Aksi takdirde her iki ceza ayrı ayn tenfiz olunur. 

DOKUZUNCU BAP 
Dava ve cezanın sükûtu 

Doksan Altıncı Madde — Maznunun vefatı huku
ku amine davasını ortadan kaldırır. 

Mahkûmun vefatı ceza mahkûmiyetini ve hatta 
henüz icra edilmemiş olan ağır ve hafif cezayı nak
tî hükümlerini bütün neticeleriyle beraber ortadan 
kaldırır. Ancak eşya zapt ve müsaderesi ve muhake

me masrafları için sadır olan mahkûmun vefatından 
evvel katiyet kesbeden hükümler tenf iz olunur. 

Doksan Yedinci Madde — Umumî af, hukuku 
amme davasını ve hükmolunan cezalan bütün neti
celeri ile birlikte ortadan kaldırır. 

Doksan Sekizinci Madde — Hususî af, havi oldu
ğu sarahata göre cezayı ortadan kaldırır veya azaltır 
veya değiştirir ve daha ağır bir cezadan mübeddel 
olan cezaya kanunen ilâve edilmemiş bulunmak şar-
tiyle mahkûmun kanunî mahcuriyetini de ref eder. 
Ancak, kanun veya kararnamesinde hilafı yazılı ol
madıkça ferî ve mütemmim cezalara tesir etmez. Hu
susî affı tazammun eden kanun veya kararnamede 
sarahat bulunan ahval müstesnadır. 

Doksan Dokuzuncu Madde — Tabiat yapılabil
mesi şahsî davaya bağlı cürümlerde davacının vaz
geçmesi kanunda yazılı olmayan yerlerde maznun ile 
cürüm ortaklan hakkında hukuku amme davasını 
düşürür. 

Hükümden sonra şahsî haktan vazgeçmek ancak 
kanunda yazılı yerlerde cezanın infazına mani olur. 

Kanunda yazılı haller müstesna olmak üzere da
vadan vazgeçme onu kabul etmeyen maznuna tesir 
etmez. 

Yüzüncü Madde — Umumî ve hususî aflar ve 
mutazarrırın davadan vazgeçmesi ne zabtolunan eş
yanın ne de mal sandığına tediye olunan ağır ve ha
fif cezayı naktilerin istirdadını icabetmez. • 

Yüz Birinci Madde — Müebbet veya on seneden 
fazla muvakkat ağır hapis cezalan hususî af ile azal
tıldığı veya ortadan kaldınldığı surette buna dair 
olan kanun veya kararnamede buna muhalif sarahat 
olmadıkça mahkûm üç sene müddetle emniyeti umu
miye nezareti altına alınır. 

Yüz İkinci Madde — Kanunda başka türlü ya
zılmış olan ahvalin maadasında hukuku amme da
vası: 

1 — İdam ve müebbet ağır hapis cezalarını müs
telzim cürümlerde yirmi sene; 

2 — Yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvak
kat ağır hapis cezasını müstelzim cürümlerde on-
beş sene; 

3 — Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az ağu 
hapis veya müebbet sürgün veyahut beş seneden zi
yade hapis veya hidematı ammeden müebbeden mah
rumiyet cezalarından birini müstelzim cürümlerde 
on sene; 



4 — Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır ha
pis veya hapis veya muvakkat sürgün veya hida-
matı ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarına 
ve ağır cezayı natiyi müstelzim cürümlerde beş sene; 

5 — Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz lira
dan ziyade hafif cezayı naktiyi müstelzim fiillerde 
iki sene; 

6 — Bundan evvelki bentten beyan olunan mik
tardan aşağı cezaları müstelzim kabahatlerde altı ay; 

Geçmesiyle ortadan kalkar. 
Yüz Üçüncü Madde — Müruru zamanın başlan

gıcı tamamiyle icra olunmuş cürüm ve kabahatler 
hakkında fiilin vukuu gününden ve teşebbüs olunan 
veya icra ve ikmal olunamayan cürümler hakkında 
son fiilin işlendiği tarihden ve mütemadi ve müste-
silsil cürümler hakkında dahi temadi ve teselsülün 
bittiği günden itibar olunur. 

Yüz Dördüncü Madde — Hukuku amme davası
nın müruru zamanı vicahi veya gıyabî hükmün tef-
himiyle münkatı olur. Bundan başka mazununun fi
rarı sebebiyle neticesiz kalan tevkif müzekkereleri ve 
o iş hakkında maznuna kanun dairesinde tebliğ olu
nan her türlü tahkikat muamelesi müruru zamanı 
keser. Bu halde müruru zaman müddeti inkıtam er
tesi günü başlar. 

Yüz Beşinci Madde — Hukuku amme davası bir 
çok defa kesilmiş olsa bile takibattan sonra vaki ola
cak her terk tarihiyle katı tarihleri arasında geçen 
müddetlerin mecmuu 102 nci maddede yazılı fiiller
den her biri için başka başka tayin olunan müddet
lerin yarısından fazlasını geçtiği halde müruru za
man tahakkuk eder. 

Kabahatlerde müruru zaman takibat ile kesilir. 
Fakat takibat tarihinden itibaren yüz ikinci madde
nin beşinci ve altıncı bendlerinde yazılı müddetle 
mahkûmiyet kararı verilmemiş olursa hukuku amme 
davası düşer. 

Yüz Altıncı Madde — Bir cürümden dolayı ya
pılan ve müruru zamanı kesen muameleler ve cü
rümlerde her ne suretle olursa olsun methali olup-
ta aleyhlerinde takibat veya tahkikat yapılmamış 
olan kimseler haklımda dahi müruru zamanı keser. 

Yüz Yedinci Madde — Hukuku amme davası
nın ikamesi mezuniyet veya karar alınmasına veya
hut diğer bir mercide halli lâzımgelen bir meselenin 
neticesine bağlı bulunduğu takdirde mezuniyet ve 
kararın alınmasına yahut meselenin halline kadar 
müruru zaman durur. 
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Yüz Sekizinci Madde — Takibi ancak şahsî da
va ikamesine bağlı olan fiil hakkında salâhiyettaı 
kimse altı ay zarfında dava etmediği takdirde taki
bat yapılamaz. 

Müruru zaman haddini geçmemek şartiyle bu 
müddet davaya hakkı olan kimsenin fiilden ve fai
lin kim olduğundan haberdar bulunduğu günden baş
lar. 

Davaya hakkı olan bir kaç kimseden birisi altı 
aylık müddeti geçirirse bundan dolayı diğerlerinin 
hukuku sakıt olmaz. 

Yüz Dokuzuncu Madde — Aynı fiilden dolayı 
her ne suretle olursa olsun tekrar muhakemesi gö
rülmek lâzım gelen mahkûmu aleyhin ahiremvaki 
olan mahkûmiyeti evvelki mühkûmiyetinden daha 
hafif bir cezayı mutazammın ise müruru zaman müd' 
deti sonraki hüküm ile tertip olunacak cezaya göre 
hesap olunur. 

Yüz Onuncu Madde — Hukuku amme davası
nın düşmesi emval istirdadı ve uğranılan zararın taz
mini için ikame olunan hakkı şahsî davasına halel 
vermez; 

Yüz On Birinci Madde — Hukuku amme davası
nın düşmesi cürümden zarar gören şahsın davadan 
vaz geçmiş olmasından ileri gelmiş ve vaz geçtiği sı
rada davası hukuku şahsiyesini ayrıca muhafaza ey-
lememiş ise artık hukuk mahkemesinden daha dava 
edemez. 

Yüz On İkinci Madde — Bu maddede yazılı ce
zalar aşağıdaki müddetlerin müruriyle ortadan kal* 
kar: 

1 — tdam ve mübbet ağır hapis cezalan otuz se
ne; 

2 — Yirmi sene ve daha fazla müddetle ağır ha
pis cezası yirmi dört sene; 

3 — Beş seneden ziyade ağır hapis veyahut ha
pis veya müebbet sürgün cezası yirmi sene; 

4 — Beş seneye kadar ağır hapis veyahut hapis 
veya muvakkat sürgün veya muvakkaten hidematı 
ammeden memnuiyet cezalariyle ağır cezayı nakdi 
hükümleri on sene; 

5 —Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir 
meslek ve sanatın tatili crası veyahut otuz liradan zi
yade hafif cezayı nakti hükümleri dört sene; 

6 — Bundan evvelki bentte beyan olunan mik
tardan aşağı ceza hükümleri on sekiz ay; 

Geçmesiyle ortadan kalkar. 
Nevileri başka başka cezaları havi hükümler, en 

ağır ceza için konulan müddetin geçmesiyle ortadan 
kalkar. 
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Cezanın müruru zaman ile ortadan kalkmasın-
dan sonra Emniyeti umumiye nezareti altında bu
lunmak cezasının da hükmü kalmaz. 

Yüz On Üçüncü Madde — Hükümlerde müru
ru zaman, hükmün katiyet kesbeylediğinin ertesi gü
nü başlar. 

Yüz On Dördüncü Madde — İlâmın icrasına 
mutaallik mahkûmu aleyhe kanun dairesinde tebliğ 
olunan her nevi muamele müruru zamanı keser. 
Tenfiz inkitaa uğrasa müruru zaman müddeti inki-
taıh ertesi günü yeniden başlar. Bir cürümden do
layı mahkûm olan kimse müruru zaman cereyan et
tiği sırada hakkında mahkûm olduğu cürüm cinsin
den diğer bir cürüm daha işlediği takdirde mürürü 
zaman yine kesilmiş olur. 

Yüz On Beşinci Madde — Muvakkaten hidema-
tı ammeden memnuiyet veyahut diğer bir ıskatı eh
liyet cezası veya bir meslek ve sanatın tatili icrası 
sair mücazata zam ve ilâve edildiği veyahut bir hü
küm neticesi olduğu takdirde mahcuriyet ve ıskatı 
ehliyet ve tadili meslek ve sanat cezaları onlar için 
muayyen olan müddetin iki misline muadil bir müd
det geçmedikçe sakat olmazlar ve işbu mürürü za
man aslî mücazatın sakıt olduğu tarihten itibaren 
cereyana başlar. 

Yüz On Altıncı Madde — Gıyaben verilen ceza 
hükümlerinde hükmün ertesi günü dava müruru za
manı işlemeğe başlar ve bu müddet mahkûmun el
de edilmesiyle kesilir. 

Yüz On Yedinci Madde — Gerek hukuku am
me davasının ve gerek ceza hükümlerinin müruru za
manı 30 ncu madde mucibince hesap olunur. 

Gerek dava, gerek ceza müruru zamanı resen ve 
resmen tatbik olunur ve bundan ne maznun ve ne 
mahkûm vaz geçemezler. 

Yüz On Sekizinci Madde — Vatan haricinde 
Devletin harici emniyetine karşı işlenilen cürümler
den dolayı verilen cezalarda mürürü zaman yoktur. 

Yüz On Dokuzuncu Madde — Kanunda hilafı 
yazılı olmadıkça en çoğu iki yüz liradan ibaret ha
fif cezayi nakti tayin kılınmış olan kabahat failleri 
takibat icrasından evvel kabahat için muayyen ceza
yı naktinin en yüksek haddini teşkil eden miktarı 
merciine ödeyerek hukuku amme davasını ortadan 
kaldırtabilirler. 

Yüz Yirminci Madde — Ceza hükümlerinin su
kutu hukuku şahsiye ve istirdadı emval ve tazminat 
ve masarifi muhakemeye mütallik hükümlere halel 
vermez. Ancak umumî aftan neşet eden sukut masa

rifi muhakemenin tahsili hakkında Hazinenin mu-
talebe hakkını dahi ıskat eder. 

ONUNCU BAP 
Memnu hakların iadesi 

Yüz Yirmi Birinci Madde — Müebbeden hide-
matı ammeden memnuiyet ve ceza mahkûmiyetin
den mütevellit diğer nevi ademi ehliyet cezaları mem
nu hakların iadesi tarikiyle izale olunabilir. 

Yüz Yirmi İkinci Madde — İşbu ceza şahsî hür
riyeti tahdit eden bir cezaya merbut olduğu halde y 
buna mahkûm olan ve işlemiş olduğu cürümden do
layı nedamet etmekte olduğunu ihsas edecek surette 
hüsnü hali görülen kimse asıl cezasını çektiği veya 
ceza af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ve 
müruru zaman ile sakıt olduğu surette sukutu tari
hinden itibaren beş sene geçtikten sonra memnu 
haklarının iadesini talep edebilir. 

Eğer bu mahrumiyet ve iskatı ehliyet cezaları 
diğer bir cezaya ilâveten tertip olunmamış ise an
cak hüküm ilâmının katileştiği tarihten itibaren beş 
sene sonra istida olunabilir. 

Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Mükerrirler ceza
nın tamamen infazından veya af yahut müruru za
man ile sukutundan itibaren bundan evvelki mad
de beyan olunan müddetlerin iki katı geçmedikçe 
memnu haklarının iadesi istidasında bulunamazlar 

Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Memnu hak- -
lar, usulü muhakematı cezaiye kanununun tayin et
tiği suretlerle iade olunur. Memnu hakların iadesine 
alâkadarın talebi üzerine usulü dairesinde karar ve
rilmesi mahkemeye aittir. 

İKİNCİ KJİTAP 
Cürümler 

BİRİNCİ BAP 
Devletin Emniyetine Karşı Cürümler 

Birindi Fasıl 
Vatan Aleyhinde Cürümler 

Yüz Yirmi Beşinci Madde — Türkiye Cumhuri
yeti topraklarının tamamını veya bir kısmım bir ec
nebi devlet idaresine geçirmeye veya devletin istik
lâlini tenkise, memleketin bir parçasını Hükümet ida
resinden çıkarmaya teşebbüs eden kimse idama mah
kûm olur. 

Yüz Yirmi Altıncı Madde — Harbin (ilânından ev
vel ecnebi bir devletin harp işlerinde çalışmış olan 
Türkiye Cumhuriyeti tebaasından biri harbin ilâ
nından sonra da bu işlerde kalırsa üç seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 
Türkiye tebaasından biri Türkiye Cumhuriyeti ile 
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muharebeye mecbur olacağı muhakkak bulunan ec
nebi devletin askerî işlerine girerse on seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. Böyle 
bir işe girmek harbin ilânından sonra olmuş ise ağır 
hapis cezası on beş seneden aşağı olmamak üzere 
tayin olunur. 

Her ne suretle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti
ne karşı silâh kullanan Türk idam cezasına mahkûm 
olur. 

Yüz Yirmi Yedinci Madde — Türkiye'ye karşı 
silâh kullanan kimse vaktiyle ecnebi bir devletin as
kerliğine girdiğinden dolayı Türkiye tabiiyetini kay
betmiş olduğu halde on beş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Böyle bir kimse bu fiili işlemezden evvel başka 
sebeplerden dolayı Türkiye tabiiyetini vaktiyle kay
betmiş bulunursa beş seneden on seneye kadar ağır 
hapse konulur veyahut hapsedilir. 

Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Harp zamanında 
müstahkem bir yeri bir şehiri, bir kaleyi, askerî bir 
mevkii ve tersane ve cephane ve harbe yarayan şey
leri yapmaya mahsus imalâthane ve fabrikaları irti
bat ve muhabere ve münakale vasıtalarım ve erzak 
ve harp mühimmatı mağaza ve ambarlarını, kara 
ve deniz ve hava kuvvetlerinin tamamını veya bir 
kısmım ihaneten düşmana teslim eden veya ihanet 
düşman eline geçmesine sebep olan yahut silâh ve 
sair harbe yarayan maddeleri ve askerî erzak am
barlarını ve teyyare hangarlarını yakan yıkan, kıran 
veya bunları işe yaramayacak şekilde bozan ve Tür
kiye Ordusunun zararına ve düşman menfaatine ay
nı suretle köprüleri, setlerü, şimendiferleri, yolları 
tahrip eden veya müdafaa ve taarruz için tasavvur 
edilmiş ve yapılmış olan bir tuğyan ameliyesini veya 
her türlü askerî ameliyatı men veya tehir eyleyen 
yahut işe yaramaz bir hale koyan ve her ne suretle 
olursa olsun memlekete düşmanın girmesine ve isti
lâsına yardım eden ve malî bir iştirak tarzı ile veya 
erzak ve mühimmat vermek suretiyle düşmanın as
kerî kudretini artırmaya çalışan veya artırma vasıta
larım bulan ve kolaylaştıran ve bütün bu işler için 
düşman veya vasıtalariyîe müzakereye girişen kimse 
idam cezasına mahkûm olur. 

Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Casusluk yani 
düşmanın maksatlarını terviç için anınla muhabere 
ve münasebette veya malûmat toplamak teşebbüsün
de bulunan yahut casusu bilerek kabul eden ve sak
layan ve işlerine kolaylık gösteren yardım eden kim
se idam cezasına mahkûm olur. 

Yüz Otuzuncu Madde — Harp esnasında Devle
tin selâmeti namına neşrolunan emir ve kararlara 
kasten muhalif harekette bulunanlar iki seneden altı 
seneye kadar ağır hapse mahkûm olur. 

Yüz Otuz Birinci Madde — Harp zamanında or
du ve donanmanın levazımını teslimde hüe ve desise 
yapanlar on seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis ile cezalandırılır. 

Yüz Otuz ikinci Madde — Her kim ecnebi bir 
hükümeti Türkiye ile harbe tahrik eylemek veyahut 
Türkiye ile hali harpte bulunan bir devletin askerî 
harekâtını kolaylaştırmak üzere o hükümetle veya 
memurîariyle hafiyyen muhaberede bulunur veya sair 
ahvale tesaddi eder veyahut ecnebi hükümete dehalet 
eylerse on beş seneden yirmi seneye kadar ve eğer 
maksadı hâsıl olmuş ise müebbeden, ağır hapse konu
lur. 

Yüz Otuz Üçüncü Madde — Her kim Türkiye 
Devletinin harbe yarayan mevaddma ve hava kuv
vetlerine ve kale ve istihkâmlarına ve askerî hareket
lerle ameliyata ve tersane ve limanlarına ve harp ge
milerine ait vesika ve vaka veya resim ve planlan 

-ve sair malûmatı bir diğerine tevdi, tebliğ veya neş
retmek yahut da her ne suretle olursa olsun bunlar 
hakkında malûmat istihsalini kolaylaştırmak suretiyle 
devletin emniyetine müteallik sırları ifşa ederse bir 
seneden üç seneye kadar ağır hapis veyahut hapis ce-
zasliyle müvazaî olunur ve bundan maada kendisin
den üç yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır cezayı 
naktî alınır. 

İşbu sır bir ecnebi devlete veya anın memurlarına 
ifşa olunmuş ise failin göreceği ceza beş seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis veya hapis ve dört yüz 
elli liradan aşağı olmamak üzere ağır cezayı naktidar. 

İşbu fiil Türkiye Devleti ile bir ecnebi devlet ara
sında cari olan dostane münasebeti bozmuş veya Tür
kiye ile muharebe halinde bulunan bir devlete veya 
memurlarına karşı vaki olmuş ise cürmü işleyen on 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse mahkûm 
olur. 

Cürmü işleyen kimse, bu gibi resim ve plan ve
ya vesikaları muhafaza eden bir memur bulunduğu 
veya memuriyetinden dolayı bu sırları öğrendiği veya 
cebir ve desise ile onları elde etmiş veya onlara vakıf 
olmuş bulunduğu takdirde cezası üçte bir miktarı ar
tırılır. 

Yüz Otuz Dördüncü Madde — Bu sırları elde 
eden veya bunlara ıttıla sebeplerini istihsal eyleyen 
kimse dahi yukarıdaki maddede gösterilen dereceler 
üzerinden cezalandırılır. 



Yüz Otuz Beşinci Madde — Memurlar ve resmî 
müesseselerdeki hademe ve sairden her kim Türkiye 
Cumhuriyetinin mühim politika işlerine dair herhan
gi bir mükâleme veya gizli askerî bir hareket hakkın
da tasmim edilen sırlara memuriyeti dolayısıyle veya 
resmen vâkıf olup ta onu Devletçe ve memur ve me
zun olmadığı halde ecnebi yahut düşman bir devlet 
memuruna doğrudan doğruya veya bir vasıta Ue afşa 
ederse fiilin derecei ehemmiyetine göre müebbet ağır 
hapis veya idam cezasına mahkûm olur. 

Yüz Otuz Altıncı Madde — 133 veya 135 nci 
maddelerde yazılı sırlardan bazısına vukuf, bu sırları 
muhafazasında bulunduran veya vazifesi hasebiyle 
bilen memurun ihmalinden veya takayyütsüzlüğünden 
neşet etmiş ise memur hakkında Uç aydan sekiz sene
ye kadar hapis cezası tertip ve yüz liradan üç yüz 
liraya kadar ağır cezayı naktî hükmolunur. 

Yüz Otuz Yedinci Madde — Sulhta ve harpte 
ordu ve donanma makamları tarafından neşroluna
cak tebliğlerden ve askerî daireler tarafından neşrine 
müsaade olunan havadisten başka Devletin, kara, de
niz ve hava kuvvetlerinin yapacaktan hareketlere ve 
müdafaa vasıtalarına dair makaleler veya fıkralar ya
hut askerlik etrafında havadis neşreden, gazete ve 
mecmuaların imtiyaz sahibi veya mesul müdüründen 
iki yüz elli liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı 
naktî alınır. 

Neşrettiği havadisin menşe ve nıuhberini göster
meyen ve söylemeyen imtiyaz sahibi veya mesul mü
dürden birinci fıkradaki cezayı naktinin en yüksek 
haddi alındıktan başka üç aydan altı aya kadar ha
pis ile dahi cezalandırılır. 

Yüz Otuz Sekizinci Madde — Her kim izinsiz; 
istihkâmların, harp gemilerinin, askerî yol, müessese 
ve sair eserlerin ve hava kuvvetlerinin planlarını res
meder veya ahalinin girmesi yasak edilmiş olan bu 
gibi yerlere veya emniyet mıntakalarına gizlice veya 
hile Ue girerse altı aydan otuz aya kadar hapsolunur 
ve kendisinden elli liradan iki yüz liraya kadar ağır 
cezayı naktî alınır. 

Bir maksadı olmasa bile yalnız bu gibi yerlere 
gizlice veya hile ile girenler altı aya kadar hapsolu
nur. 

Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Her kim Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından bir ecnebi devlet ile devlete 
ait bir işin müzakeresine memur olup ta o iş hakkın
da ammenin mazarratını mucip olacak veçhile vazi
fesini kasten suiistimal ederse üç seneden on iki se
neye kadar ağır hapis veya hapis cezası verilir. 
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1 Yüz Kıkıncı Madde — Yüz yirmi sekizinci mad
de ile am takip eden maddelerde yazılı cürümleri 

j Türkiye Devletinin müttefiki olup itjtifaktan dolayı 
! harp halinde bulunan ecnebi bir devlet aleyhinde iş

leyen kimse dahi o maddelerde gösterilen cezalara 
mahkûm olur. 

Yüz Kırk Birinci Madde — Evvelki maddenin 
muhtevi olduğu maddelerden yazılı cürümlerin ika 
edeceğini en doğru bir surette haber abp ta zamanın
da Devlet memurlarına ihbar eylemeyi ihmal edenler 
cürmün veya hakkında ceza verilecek teşebbüsün vu
kuu halinde altı aydan az olmamak üzere hapsedilir. 

Yüz Kırk İkinci Madde — Her kjan Türkiye'de 
yahut ecnebi memleketlerde hükümetin tasvibi ol
maksızın asker yazmak ve sair suretlerle Türkiye 
Cumhuriyetinin bitaraflığını ihlâl eder veya Hüküme
ti muharebe tehlikesine maruz kılarsa beş seneden 
on seneye kadar hapis ile cezalandırılır. Yaptığı iş 
yüzünden bir harp olursa ceza onbeş | seneden aşağı 
olamaz. 

Eğer Hükümetin tasvip etmediği bu hareket Tür
kiye Cumhuriyetini veya tebaasını yalnız mukabele 
bilmişi! tehlikesine maruz kılar veya Türkiye ile bir 
ecnebi devlet arasındaki dostane münasebeti ihlâl 
ederse cürmün faili üç aydan otuz aya kadar hapis 
cezası görür ve bunun neticesi olarak mukabele bil
misil vukua gelmiş ise hapis cezası otuz aydan beş 
seneye kadar uzatılır. 

Yüz Kırk Üçüncü Madde — Türkiye'de sakin bir 
Türkiye veya ecnebi harp zamanının gayride düş
man bir devlete veya memurlarına doğrudan doğruya 
veya bilvasıta mühimmat veya Türkiye i Devletini mu
tazarrır kılabilecek sair vesait tedarik j ve ita eylerse 
bir seneden beş seneye kadar ağır habis veya hapis 
cezasına mahkûm olur ve bundan başka kendisinden 
iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağju- cezayı naktî 
alınır. 

Yüz Kırk Dördüncü Madde — Türkiye üe mu
harebe halinde bulunan ecnebi bir devletten nişan, 
rütbe, maaş veya sair bir menfaat kabul eden kim
seden elli liradan iki yüz elli liraya kadar ağır cezayi 
naktî alınır. 

Yüz Kırk Beşinci Madde — Bir kimse, herkesin 
görebileceği bir yerde tahkir kasdiyle Türk sancağını 
yahut Devletin armasını veya sair hâkimiyetin alâme
tini kaldırır veya yırtar veya bozar yahut sair suret
lerle tezlil ederse bir seneden üç seneye kadar hapso
lunur. 



İkinci Fasıl 
Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler 

Yüz Kırk Altıncı Madde — Türkiye Cumhuriyeti 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kıs
mım tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini İskata 
veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs 
edenler idam cezasına mahkûm olur. 

Altmış beşinci maddede gösterilen şekil ve suret
lerle gerek yalnızca gerek bir kaç kişi ile birlikte 
kavlî veya tahrirî veya fiilî fesat çıkararak veya mey
dan ve sokaklarda ve nasın toplandığı mahallerde irat 
ve yafta yapıştırarak ve neşriyat icra ederek bu cü
rümleri işlemeye teşvik edenler hakkında, yapılan 
fesat teşebbüs derecesinde kalsa dahi, idam cezası 
hükmolunur. 

Yüz Kırk Yedinci Madde — Türkiye Cumhuri
yeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife 
görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyle
yenlere idam cezası hükmolunur. 

Yüz Kırk Sekizinci Madde — Her kim ecnebi 
bir devlet hizmetinde kullanılmak üzere Türkiye 
dahilinde Hükümetin ruhsatı olmaksızın ahaliden as
ker yazar veya bunları silâhlandırır ise üç seneden 
on seneye kadar ağır hapis veya hapis ile cezalan
dırılır. 

Askere yazılanlar arasında esasen Türkiye hizme
ti askeriyesinde müstahdem kimseler varsa ceza on 
sekiz aydan on seneye kadar uzar. 

Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Her kim Hü
kümet aleyhine silâhlandırarak mukateleye teşvik 
eylerse on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapse konulur. 

Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan veya kıtal zu
hur etmişse buna sebebiyet veren yahut asilere ku
manda eden kimseler idam olunur. 

Bu cürümlere yalnız iştirak etmiş olanlar altı se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur. 

Yüz Ellinci Madde — Bir fesat heyetine maksadı
nı icra içrıı silâh, cephane, bıçak, bomba veya buna 
mümasil sair yıkıcı, yakıcı veya öldürücü alalı yapan 
veya icat eden veya nakleden veya hazırlayan veya 
ecnebi memleketlerden Türkiye'ye sokan yahut giz
leyen veya taşıyan kimseler muvakkaten ağır hapse 
konulur. 

Yüz Elli Birinci Madde — Bundan evvelki mad
delerde yazılı cürümlerden birine muttali olan her 
fert bunu derhal Hükümete haber vermeye mecbur-
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dur. Bu mecburiyeti suiniyetle yapmadıkları sabit 
olanlar, fesat fiile çıkarsa bir seneden ve fiile çık
mazsa altı aydan aşağı olmamak üzere hapsolunur. 

Fesatçıları bilerek muayyen mevkilerin gayri yer
lerden sokan ve memleket içinde bir yerden diğer ye
re nakledenler muvakkat ağır hapis ile cezalandırılır. 

Yüz Elli İkinci Madde — Bir kimse Devlet tara
fından memuriyeti yahut Devletçe makbul olacak bir 
sebep olmadıkça bir asker kıtasının veya donanması
nın veya harp gemisinin yahut bir kale veya bir müs
tahkem mevkiin yahut bir liman veya bir şehrin ku
mandasını alırsa veya memur olduğu askerî kuman
danlığı terketmesi için Devlet tarafından vaki olan 
emirlere kezalik makbul sebep olmadıkça itaat etme
yerek başında tutarsa idam cezasına mahkûm olur. 

Yüz Elli Üçüncü Madde — Askerî Ceza Kanu
nunda yazılı haller haricinde Devletin silâhlı kuvvet
lerini ve zabıtayı, resen veya naklen makaleler neşri 
yahut umumî bir içtimada veya nasın toplandığı yer
lerde nutuk iradı yahut toplu veya dağınık ihtilâtlar-
la telkinat yapılması suretlerinden biriyle itaat ve in
zibattan çıkmaya teşvik ve tahrik edenler muvakka
ten ağır hapis ile cezalandırılır. 

Yüz EUi Dördüncü Madde — Geçen maddelerde 
yazılı olan cürümleri işlemeye halkı teşvi ketmek üze
re basılmış veya basılmamış evrak ve risaleleri fesat 
kastiyle neşretmek üzere iken ele geçirilen kimse bir 
seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Yüz Elli Beşinci Madde — Geçen maddelerde ya
zılı olan ahval haricinde kanunlara karşı gelmeye hal
kı teşvik ile memleketin menniyetine tehlike iras ede
cek surette makale neşredenler veya halkı askerlik 
hizmetinden soğutmak yolunda neşriyatta veya telki-
natta bulunanlar yahut umumî bir içtimada veya 
nasın toplandığı yerlerde bu suretle nutuk irat eden
ler iki aydan iki seneye kadar hapsolunur ve bun
lardan yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar cezayı 
nakdî alınır. 

Yüz EHi Altıncı Madde — Reisicumhur hakkında 
suikastta bulunanlarla buna teşebbüs edenler, fiilleri 
teşebbüsü tam derecesinde ise idam cezasıyle, nakıs 
ise müebbet ağır hapis ile, cezalandırılır. 

Yüz Elli Yedinci Madde — Bir kimse yukardaki 
maddede yazılı halden başka suretle Reisicumhura 
karşı fiilî tecavüzde bulunacak olursa işbe tecavüzün 
kanunen muayyen olan cezası daha şedit olmadığı 
takdirde beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hap
se konulur. 
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Yüz Elli Sekizinci Madde — Reisicumhura karşı 
muvacehesinde hakaret edenler veya Reisicumhur 
aleyhine tecavüzkârane neşriyatta bulunanlar üç se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur. 

Reisicumhur aleyhine gıyabında lisanen tecavüzat-
ta bulunanlar bir seneden üç seneye kadar hapsolu-
nurlar. 

Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Büyük Millet Mec
lisini veya Hükümetin şahsı manevisini veya ordu ve 
donanmasının yahut türklüğü tahkir ve tezyif eden
ler hakkında dahi bundan evvelki madde ahkâmı tat
bik olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına şovenler altı 
ayı geçmemek üzere hapsolunur ve otuz liradan yüz 
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Yüz Altmışıncı Madde — 157 ve 158 nci madde
lerde beyan olunan hallerde takibat icrası Adliye Ve
kâletinden ve 159 ncu maddede yazılı surette Büyük 
Millet Meclisi Riyasetinden izin verilmesine bağlıdır. 

Yüz Altmış Birinci Madde — Efkârı umumiyeyi 
tehyiç edecek suret veya mahiyette aslı olmayan hava
dis veya musanna veya muharref veya aslı olmaksı
zın bir kimseye isnat olunmuş evrakı bilerek neşir 
ve nakledenlerle resmî evrak ve nutuktan tağyir ve 
tahrif ile neşreyleyenler hakkında bir aydan altı aya 
kadar hapis ve yirmi beş liradan elli liraya kadar ce
zayı naktî hükmolumır. 

Bu neşriyat umumi asayişi bozmaya sebep olmuş 
ise faili hakkında altı aydan iki seneye kadar hapis 
ve elli liradan yüz liraya kadar ağır cezayi naktî hük-
molunur. 

Yüz Altmış İkinci Madde — Kanunun cürüm 
saydığı neşriyatı nakeltmek başlı başına bir cürüm 
olup, faili aynı cezaya tabidir. Naklolunan bu gibi 
neşriyatın muhteviyatı tasdik olunmadığına veya ih
tiyatla nakledildiğine yahut mesuliyeti başka bir 
kimsenin tamamiyle deruhte eylediğine dair bir kayıt 
ilâvesi naklini masuliyetten varaste kılamaz. 

Yüz Altmış Üçüncü Madde — Dinî veya 
dini hissiyatı veya dinen mukaddes tanılan şeyleri 
alet ederk her ne suret ve sıfatla olursa olsun Devle
tin emniyetini ihlâl edebilecek harekette halkı teş
vik veya bu babta cemiyet teşkil edenler teşvikaıt ve 
teşkilâtın bir güna fiilî eseri çıkmamış olsa bile mu
vakkat ağır hapse mahkûm olurlar. 

Böyle bir cemiyete girenler 313 ncü maddeye 
göre cezalandırılırlar. 

Dini efkâr ve hissiyat müstenit siyasî cemiyetler 
teşkil edilemez. Bu gibi cemiyetler dağıtılır. Teşkil 

edenlerle azaları birinci fıkra mucibince cezalandı
rılır. 

Üçüncü fasıl 
Ecnebi devletlerle bunların reis ve (elçileri aleyhin

de cürümler, 
Yüz Altmış Dördüncü Madde) — Her ki 

mecnebi devletlerden birinin reisi aleyhine bir cü
rüm ika edecek olursa kanunda o cürme mahsus ulan 
ceza altıda birden üçte bire kadar artırılır. Takibat 
icrası kendine taarruz olunan kimsenizi şikâyetname
sine bağlı işlerde ecnebi hükümet tarafından müra
caat vuku bulmadıkça takibat yapılamaz. ' 

Yüz Altmış Beşinci Madde j — Her kim 
resmen çekilmiş olan dost devletler sancağını veya 
armasını hakaret kastiyle kaldırır vey£ koparır veya 
bozar yahut sair suretlerle tezlil ederse üç aydan bir 
seneye kadar hapsolunur. Takibat icrası alâkadar hü
kümetin müracaatına bağlıdır. 

Yüz Altmış Altıncı Madde — Türkiye Cum
huriyeti nezdine memur olan süfera aleyhine me
mur oldukları vazifeden dolayı her 4«n IMV cürüm 
işlerse Türkiye Cumhuriyeti memurlah aleyhine ifa 
ettikleri vazifeden dolayı işlenen cürjim hakkında 
kanunun gösterdiği ceza ile cezalandırılır. Cürüm, 
tahkir nevinde ise takibat icrası kendine tecavüz olu» 
nan kimseni şikâyetine bağlıdır. 

Yüz Altmış Yedinci Madde j — îşbu fa
sılda yazılı hükümlerin tatbiki buna (benzer işlerde 
kendine tecavüz olunan şahsın mensup olduğu devlet 
kanunca da aynı esasın kabul edilmiş (olmasına bağ
lıdır. 

Dördüncü Fasıl 
Geçen fasılar arasında müşterek hükümler 

Yüz Altmış Sekizinci Madde f-- Her kim 
125, 128, 146, 147,149 ve 156 nci maddelerde yazıh 
cürümleri işlemek için silâhlı cemiyet ive çete teşkil 
eder yahut öyle bir cemiyet ve çetece amirliği ve 
kumandayı veya hususî bir vazifeyi l|aiz olursa on 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalan
dırılır. 

Cemiyet ve çetenin sair efradı beş seneden on- se-̂  
neye kadar ağır hapis cezasına mahkûm ulur. 

Yüz Altmış Dokuzuncu Madde! — 64 ve 
65 nci maddelerde beyan olunan hal haricinde 
her kim böyle bir cemiyete ve çeteye h4l ve sıfatlarını 
bilerek barınacak yer gösterir veya yaddım edeı ya
hut erzak veya esliha ve cephane veya( elbise tedarik 
eder veya her ne suretle olursa olsun hareketlerini 
teshil ederse üç seneden beş seneye kadar ağır hapis 
ile cezalandırılır. 
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Yüz Yetmişinci Madde — Hükümet tara- I 
fmdan ihtar vukuundan evvel veya vukuunu müteakip I 
cemiyeti ve çeteyi dağıtanlar veya bunun teşekkülün
den gaye olan cürmün işlenmesini menedenler keza I 
cemiyet ve çetenin teşekkülüne iştirak etmemiş ve- I 
ya bunlar üzerinde bir kumandayı haiz olmamış ol
makla beraber Hükümet memurlarının veya zabıta 
kuvvetlerinin ihtarından evvel veya anı müteakip ce
miyet ve çeteden mukavemet göstermeksizin çekilerek 
Silahlarım terk ve teslim edenler veya taharriyata 
başlandıktan sonra töhmette şeriki olanları tevkif 
ettirmek esbabını istihsal edenler hakkında ceza ve
rilmez. I 

Yüz Yetmiş Birinci Madde — 125, 128, 
146, 147, 149, 156 ncı maddelerde yazıh cürümlerden 
birini veya bazılarını hususî vasıtalarla işlemek üzere 
bir kaç kişi aralarından gizlice-itiifak ederlerse bun- I 
lardan her biri aşğıda yazılı cezaları görür: 

1* Yukarıdaki fıkrada yazılı ittifak 126, 128 ve 
156 ncı maddelerde yazılı cürümlerin yapılmasına 
dair ise sekiz seneden on beş seneye kadar ağır hapis 
cezası hükrnolunur. I 

2. Bu ittifak 146 ve 147 ncı maddelerde gösteri
len cürümlerin icrasına müteallik ise dört seneden on I 
iki seneye ve 149 ncu maddede gösterilen cürümlerin 
icrasına ait ise üç seneden yedi seneye kadar ağır ha- I 
pis cezas, verilir. I 

Cürmün icrasına ve kanunî takibata başlanmaz- I 
dan evvel bu ittifaktan çekilenler ceza görmezler. 

Yüz Yetmiş İkinci Madde — 64 ve 65 nci mad- | 
delerde yazılı haller haricinde her kim meydanlarda I 
ve toplanma mahallerinde alenen ahaliye 125 ve 128, I 
146, 147 ve 149 ncu maddelerdeki cürümlerden biri
ni işlemeye tahrik ederse yalnız bu hareketinden do- I 
layı eğer tahrik ettiği fiil 125, 128, 156 ncı madde
lerdeki fiillerden ise üç seneden beş seneye kadar 
ve 146, 147 ve 149 ncu maddelerdeki fiillerden ise 
iki seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası hük- I 
molunur ve her iki takdirde yüz elli liraya kadar ağır I 
cezayı naktî dahi alınır. I 

Kanunun birinci babında yazılı cürümlerin icrası 
zamanında cürüm faili başka bir cürüm daha işlemiş 
olduğu surette 78 nci maddenin tatbikinden hâsıl ola
cak ceza altıda bir miktarı artırılır. 

Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — İşbu birinci bap
ta yazılı cürümler için hükmolunacak ağır hapis ce
zalarına emniyeti umumiye idaresinin nezareti altı- I 
na alınma cezası dahi ilâve olunur. I 

İKİNCİ BAP 
Hürriyet aleyhine işlenen cürümler 

Birinci Fasıl 
Siyasî hürriyet aleyhinde cürümler 

Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Her kim şiddet 
veya tehdit göstererek veya mümayiş veya gürültü ya
parak birini tamamen veya kısmen siyasî haklarım 
kullanmaktan menederse kanunun başka ceza verme
diği hallerde bir aydan otuz aya kadar hapis ve on 
beş liradan elli liraya kadar ağır cezayı naktî ile ce
zalandırılır. 

Eğer fail, Devlet memurlarından olup da memu
riyeti nüfuzunu suiistimal suretiyle bu cürınü işlemiş 
bulunursa bir seneden beş seneye kadar hapsolunur. 
Ayrıca bir seneden üç seneye kadar memuriyetten 
mahrumiyet cezasına da uğrar. 

İkinci Fasıl 
Din hürriyeti aleyhinde cürümler 

Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Her kim Devletçe 
tanınmış olan dinlerden birini tahkir maksadiyle dinî 
işlerin yahut ibadet ve ayinin icrasını men veya ihlâl 
ederse bir aydan altı aya kadar hapis olunur ve otuz 
liradan iki yüz liraya kadar ağır cezayı naktî alınır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi zamanında cebir ve şid
det ve tehdit veya tahkir vaki olmuş ise fail üç aydan 
üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır. 

Din ve mezheplerden birini tezyif ve tahkir yo
lunda neşriyatta bulunanlar bir aydan altı aya kadar 
hapis ile cezalandırılır. 

Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bir kimse Devletçe 
tanınmış olan dinlerden birini tahkir maksadiyle ma
betlerde bulunan eşyayı yıkar veya bozar yahut di
ğer suretle zarar verir yahut ruhanî memurlar hak
kında şiddet istimal yahut onlara karşı hakaret eder 
ve dil ile tecavüz eylerse üç aydan üç seneye kadar 
hapis yahut elli liradan yüz liraya kadar ağır cezayı 
naktî ile cezalandırılır. 

Ruhanî memurların vazifelerini icra esnasında ve
ya vazifelerini icradan dolayı bir cürüm irtikâp 
olunduğu takdirde bu cürmün kanunen muayyen olan 
cezası altıda bir miktarı artırılır. -

Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bir kimse ibadet
hanelere konulmuş olan abide vesair bu gibi eserleri 
veya kabristanlardaki mahkûkâfı bozar veya mezar
ları tahrip ederse bir aydan iki seneye kadar hapso
lunur. Bunlardan birini tevis ederse iki aya kadar ha
pis ve otuz liradan yüz liraya kadar cezayi naktî ile 
cezalandırılır. 
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Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Bir kimse bir 
ölünün naşı ve kemikleri hakkında hakaret yapar ya
hut tahkir maksadiyle veya sair gayrı meşru bir mak
sada mebni tamamen veya kısmen birinin naşını ya
hut kemiklerini veya ölü ile beraber gömülen eşyayı 
çakırsa iki aydan iki seneye kadar hapsolunur ve otuz 
liradan iki yüz liraya kadar ağır cezayı naktî alınır. 

Bunlar haricinde olarak bir kimse bir ölünün na
şını tamamen veya kısmen çalar veya resmen ruhsat 
almaksızın bir naşı mezardan çıkarır yahut kemikle
rini ahz ve çalarsa bir aydan iki aya kadar hapis ve 
elli liraya kadar ağır cezayı naktî alınır. 

Eğer bu cürüm kabristana veya ölü gömülmeye 
mahsus «sair mahallere memur olan yahut kendileri
ne naş ve kemikler tevdi olunan kimseler tarafından 
irtikâp olunursa birinci surette ceza üç aydan üç se
neye kadar hapis ve on beş liradan elli liraya kadar 
ağır cezayı naktî ve ikinci surette bir aydan üç aya 
kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayı naktî alı
nır. 

Üçüncü Fasıl 
Şahıs hürriyeti aleyhinde cürümler 

Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Bir kimse di
ğer kimseyi gayrı meşru surette şahsî hürriyetinden 
mahrum ederse beş seneye kadar hapis ve elli liraya 
kadar ağır cezayı naktîye mahkûm olur. 

Eğer mücrim bu fiili işlemek için yahut işlediği 
zamanda tehdit veya fena muamele eder veya hile 
ve huda kullanır yahut bu fiili intikam veya temettü 
kastiyle yahut dinî veya millî bir maksada binaen 
işler yahut o şahsı askerlikte kullanmak üzere ecnebi 
bir memlekete teslim ederse duçar olacağı ceza üç se
neden sekiz seneye kadar ağır hapis ve yirmi beş 
liradan yüz yirmi beş liraya kadar ağır cezayı naktî-
dir. 

Yüz Sekseninci Madde — Evvelki maddede ya
zılı cürüm failin usul ve füruundan yahut karı koca
dan biri tarafından diğeri aleyhine yahut Büyük Mil
let Meclisi azasından biri yahut memuriyeti işlerinden 
dolayı bir memur aleyhine irtikâp olunur yahut bu 
fiü sebebiyle mağdurun şahsına veya sıhhatine yahut 
malına bir zarar gelirse cezası beş seneden on beş se
neye kadar ağır hapis ve kırk liradan iki yüz liraya 
kadar cezayı naktiîdir. 

Eğer fail, hakkında takibat icra olunmazdan evvel 
tasavvur ettiği maksada nail olmaksızın ve hürriye
tinden mahrum edilen şahsa bir güna zararı dokun-
maksızm onu kendiliğinden serbest bırakırsa görece-. 
ği ceza altıda birinden yarısına kadar indirilir. 

Yüz Seksen Birinci Madde — Bir memur memu
riyetine ait vazifeyi suiistimal ederek yahut kanunen 
icap eden usul ve şeraite riayet etmeyerek bir kimse
yi şahsî hürriyetinden mahrum ederse bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezası görür. 

Eğer bu fiile evvelki maddenin ikinci veya üçün-' 
cü fıkralarında yazdı hallerden biri inzimam etmişse 
ceza altıda birden dörtte bire kadar artırılır. Evvelki 
maddenin son fıkrasında yazılı halde ceza altıda bir
den nısfa kadar indirilir. 

Yüz Seksen İkinci Madde — Her kim şehvet hissi 
veya evlenmek niyeti olmaksızın henüz on beş yaşına 
girmeyen küçük bir çocuğu kendi rızasiyle ana ve ba
ba veya vasisi veyahut muvakkaten olsun kendisine 
bakmakta ve muhafaza etmekte olan kimseler yanın
dan kaçırıp, yahut çocuğun muvafafciyetiyle bigayri 
hakkın yanında tutarsa bir seneye kadar hapis ceza
sına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil, kaçırılan veya alıkonulan çocuğun 
rızası olmaksızın işlenmiş yahut bu çocuk henüz on 
iki yaşını ikmal etmemiş bulunursa yerine göre evvel
ki maddelerde yazılı hükümler tatbik olunur. 

Yüz Seksen Üçüncü Madde,— Kanunda yazılı 
hallerin haricinde bir kimsenin üzerini aramak için 
emir veren yahut bizzat arayan memur altı aya ka
dar hapsolunur. 

Yüz Seksen Dördüncü Madde —• Bir hapishane 
veya tevkifhane memuru salâhiyeti olan merciinden 
verilmiş hüküm ilâmı veya tevkif müzekkeresi almak
sızın bir kimseyi hapishaneye veya tevkifhaneye ka
bul eder veya bir mevkuf ve mahpusun tahliyesi zım
nında ait olduğu daireden sadır olan; hüküm ve ka
rara itaat etmezse altı aydan üç seneye kadar hapso
lunur. 

Yüz Seksen Beşinci Madde — Bir kimsenin ka
nunsuz hapis olunduğunu haber alanj salâhiyettar bir 
memur o kimsenin tahliyesi için icabeden muameleyi 
bizzat yapmayı veya icraya salâhiyeti olan mercie 
bildirmeyi ret veya ihmal veya tehir ederse bir aydan 
bir seneye kadar hapis ve elli liraya kpdar ağır cezayı 
naktî ile cezalandırdın 

Yüz Seksen Altıncı Madde — Mevkuf veya mah
kûmun muhafazasına veya nakline memur olan ya
hut vazifesi iktizasınca o kimse üzerine nüfuz icrası
na muktedir bulunan şahıs anın hakkında keyfî mua
mele yapar veya kanunun ve nizamın cevaz yerme
diği surette şiddet istimal ederse bir aydan iki seneye 
kadar hapsolunur. 
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Yüz Seksen Yedinci Madde — Bir memur evvelki 
maddelerde beyan olunan cürümlerden birini işleye
rek hususî bir maksada hizmet etmiş bulunursa ceza
sı altıda bir miktar çoğaltılır. Şu kadar ki, 185 nci 
maddede yazılı azır cezayı naktiye üç aydan üç sene
ye kadar hapis cezası ilâve olunur. 

Yüz Seksen Sekizinci Madde — Bir kimse bir şeyi 
işlemek veya işlemesine müsaade etmek yahut o şeyi 
işlememeye mecbur etmek için diğer bir şahsa cebir 
ve şiddet gösterir veya onu tehdit ederse bir seneye 
kadar hapis ve otuz liradan elli liraya kadar ağır ce
zayı naktiye mahkûm olur. 

Eğer o kimse tasavvur ettiği maksadı istihsal et
miş ise hapis cezası bir aydan on sekiz aya ve ağır 
cezayı nakti yirmi liradan yüz liraya kadardır. Eğer 
bu cebir ve şiddet ve tehdit husulleri silâh ile yahut 
kendini tanınmayacak bir hale koyarak yahut bir kaç 
kişi tarafından birlikte yahut imzasız bir mektup ya
hut hususî işaretlerle yahut mevcut veya mefruz bazı 
gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit kuvvetin
den istifade ile işlenmiş ise ilci seneden beş seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

Eğer bununla arzu olunan maksat istihsal olun
muş ise beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir ve 
ayrıca beş sene emniyeti umumiye nezareti altına 
konur. 

Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Kanunun tat
bikatında silâh, bir cürüm 'esbabı müşeddedesini teş
kil ettiği takdirde kanunda hilafı yazılı olmadıkça 
silâh tabirinden maksat : 

1. Şişli baston ve buna benzeyen gizli silâhlar
dan, 

2. Alelıtlak ateş çıkaran âletlerden, 
3. Bunlardan maada cebir ve tehdit için taşman 

bıçak, kama ve sair âletlerden ibarettir. . 
Yüz Doksanıncı Madde — Bir cürüm; toplanmış 

bir kaç şahıs tarafından işlendiği takdirde bunlardan 
birisi silâhlı ise silâhla işlenmiş sayılır. 

Yüz Doksan Birinci Madde Bir kimse kanunda 
yazılı hallerin haricinde başkasını ağır ve haksız bir 
zarara uğratacağını bildirerek tehdit ederse altı aya 
kadar hapsolunur. 

Eğer tehdit fiili yüz seksen sekizinci maddenin 
ikinci fıkrasında gösterilen suretlerden biriyle yapılır 
ise failin göreceği hapis cezası altı aydan iki seneye 
kadardır ve buna bir sene müddetle emniyeti umu
miye nezareti altında bulunmak cezası dahi zam ve 
ilâve olunabilir. 

Sair tehdidat için alınacak ağır cezayı katî otuz 
liradır. Ancak bu bapta mutazarrır olan şahıs tarafın
dan şikâyetname verilmedikçe takibat yapılmaz. 

Yüz Doksan İkinci Madde — Bir kimsenin namu
sunu ihlâl ederek veya itibarını kıracak bir maddeyi 
matbuat vasıtasiyle ifşa eylemek yahut bu yolda is-
nadatta bulunmak tehdidiyle kendisinden para alan
lar yahut başka türlü menfaat istihsal edenler yahut 
para almaya ve menfaat istihsaline tasaddi edenler 
altı aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan iki 
yüz liraya kadar ağır cezayi naktî ile cezalandırdın 

Dördüncü Fasıl 
Mesken masuniyeti aleyhinde işlenen cürümler 
Yüz Doksan Üçüncü Madde — Bir kimse kendi

sini oradan çıkartmak hakkını haiz olan birinin rızası 
hilâfında veya hile ile veya gizlice meskenine veya 
meskeninin müştemilâtına girer veya rızasiyle girdik
ten sonra çıkmazsa sahibinin şikâyeti üzerine bir ay
dan altı aya kadar hapsolunur. 

Eğer cürüm geceleyin veya şahıslar aleyhinde şid
det istimaliyle veya silâh ile veya bir çok kimseler ta
rafından toplu olarak işlenmiş ise ceza altı aydan 
üç seneye kadar hapistir; müddeiumumilikçe resen 
takibat yapılır. 

Yüz Doksan Dördüncü Madde — Bir memur va
zifesini suiistimal ederek veya kanunda muayyen 
olan usul ve şartlar haricinde olarak aharın mesken 
veya müştemilâtına girerse üç aydan üç seneye ka
dar ve eğer bu işte evin içini araştırmak gibi başka 
keyfî bir muamele de yapacak olur ise altı aydan üç 
seneye kadar hapsolunur. Eğer bu fiili hususî bir 
maksat uğrunda irtikâp etmişse ceza müddeti altıda 
birden üçte bire kadar artırılır. 

Efradın ticaretgâhları veya idarehaneleri gibi hu
susî mahaller usulsüz olarak araştırılırsa fail iki ay
dan iki seneye kadar hapsolunur. 

Beşinci Fasıl 
Sırrın masuniyeti aleyhinde cürümler 

Yüz Doksan Beşinci Madde — Bir kimse kendi
sine gönderilmiş olmayan bir mektup veya telgrafı 
veya kapalı bir zarfı kasten açar veya başka bir şah
sın posta ve telgrafla vaki açık muhabere varakası 
münderecatım anlamak için usul ve nizam hilâfında 
eline geçirecek olursa otuz liradan yüz liraya kadar 
ağır cezayı naktî alınır. Eğer fail bu evrak muhtevi
yatını ifşa ve telgraf ve telsiz muhaberat ve telefon 
mükâlematı mahremiyetini ihlâl ederek bir zarar hu
sulüne sebep olursa bir aydan üç seneye kadar hap
solunur. 
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Yüz Doksan Altıncı Madde — Bir kimse kendi
sine gönderilmiş olmayan posta ve telgraf muhabere
sini ortadan kaldırırsa mezkûr muamele zarflı olup 
da zarfı açılmamış olsa bile bir seneye kadar hapse 
ve otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayı nakliye 
mahkûm olur. 

Eğer fiil zararı mucip olmuş ise hapis üç aydan 
ve ağır cezayı naktî elli liradan az olamaz. 

Yüz Doksan Yedinci Madde — Bir kimse kendi
sine gönderilmiş olan bir mektup veya telgrafı gön
derenin rızası hilâfında neşir ve işaa eder ve bu yüz
den bir zarara sebep olursa otuz liradan yüz liraya 
kadar ağır cezayı naktîye mahkûm olur. 

Yüz Doksan Sekizinci Madde — Bir kimse resmî 
mevki veya sıfatı veya meslek ve sanatı icabı olarak 
ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vâkıf olup da 
meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı ifşa 
ederse üç aya kadar hapis ve elli liraya kadar cezayı 
naktiye mahkûm olur. Eğer zarar vaki olmuş ise ce
zayı naktî elli liradan az olamaz. 

Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Yukardaki 
maddelerde yazdı cürümler hakkında takibat yapıl
ması alâkadar olanların şahsî davasına bağlıdır. 

İki Yüzüncü Madde — Posta ve telgraf memurla
rından bir kimse memuriyet sıfatını suiistimal sure
tiyle bir mektup, bir zarf bir telgraf veya sair açık 
bir muhabere evrakını zapteder veya kapalı evrakı 
açar veya telefon, telgraf mükâlemat ve muhaberatı 
mahremiyetini ihlâl ederse üç aydan üç seneye ka
dar hapsolunur. 

Aynı ceza telgraf, posta, telefon dairesinde müs
tahdem olup bu sıfatı suiistimal suretiyle muhabere 
evrakından birini ortadan kaldıranlar hakkında dahi 
tatbik olunur. Bu maddede beyan olunan hallerden 
biri bir zararı mucip olmuşsa fail altı aydan dört se
neye kadarl hapsedilir ve üç seneye kadar memuriye
tinden mahrumiyet cezası birlikte hükmolunur. 

Altıncı Fasıl 
iş ve çalışma hürriyeti aleyhindeki cürümler 

iki Yüz Birinci Madde — Her iki ihafe veya teh
dit veya cebir ve şiddet veya başka suretlerle sanaat 
veya ticaret serbestisini men ederse bir aydan iki se
neye kadar hapis ve otuz liradan yüz elli liraya kadar 
ağır cezayı naktîye mahkûm olur. 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler 

Birinci Fasıl! 
Zimmete para geçirme ve ihtilas 

iki Yüz ikinci Madde — Kendisine tevdi olunan 
veya vazife dolayısıyle muhafazası altında bulunan 

para veya para hükmündeki evrak ve senetleri ve sa
ir mallan zimmetine geçiren veya mal edinen memur 
üç aydan üç seneye kadar hapsolunur ve hâsıl olan 
zarar kendisine ödettirilir. 

Eğer vaki olan zarar muhakeme edilmezden evvel 
fail tarafından tamamiyle ödenmiş olursa ceza yan
sına kadar indirilir ve eğer hüküm verilmezden evvel 
tamamiyle ödenirse ceza üçte biri miktan indirilir. 

Faile aynı zamanda altı aydan üç seneye kadar 
memuriyetten mahrumiyet cezası da verilir. 

iki Yüz Üçüncü Madde — Yukandaki maddede 
gösterilen fiil varidat ve masarifin terkimine veya mu
rakabesine mahsus olan kayıtlan, defterleri ve hesap
lan bililtizam imtiyazsız olarak tutmak veya tağyir 
ve tahrif etmek veya ortadan kaldırmak veya bu he
saplara ait sahih olmayan bilanço ye başka evrak, 
defterler, vesikalar göstermek yahut para bulunan 
grup torba ve paketlerin içindekileri hakikat hilâfın
da irae etmek hâsılı ait olduğu daireleri aldatacak ve 
fiilin zahire çıkmamasını temin edecek her türlü hile 
ve huda yapmak suretiyle vakolmuş ise faili beş 
seneden aşağı olmamak . üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu fiilden dolayı hâsıl olan zarar ken
disine ödettirildikten sonra ayrıca bir misli kadar da 
ağır cezayı naktî alınır. Zarar, muhakeme edilmez
den evvel cürmün faili tarafından tamamiyle ödenir
se ceza yansına kadar indirilir. 

Faile aynı zamanda üç seneden on seneye kadar 
memuryietten mahrumiyet cezası da verilir. 

iki Yüz Dördüncü Madde — Devlet emvalinin 
murakabesi veya teftişi ile mükellef olup da vazife
lerini yapmayı ihmal ederek zimmetin vukuuna veya 
artmasına sebep olanlar otuz liradan yüz liraya kadar 
ağır cezayı naktî ile cezalandırılmakla beraber zara
rın ödenmesinden dahi hep birlikte mesul olurlar. 

iki Yüz Beşinci Madde — Bir kimse Türkiye 
Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut 
yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım 
ve satımında ve pahasında ve miktaniıda ve yapma
sında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun 
irtikâp eylerse beş seneden aşağı ojmamak üzere 
muvakkat ağır hapis cezasiyîe cezalandırılır ve üç se
neden on seneye kadar rütbe ve memuriyetinden mah
rumiyet cezası dahi hükmolunur. 

İki Yüz Altıncı Madde — Bir memur memu
riyeti sebebiyle kullandığı işçilerin tayin olunan 
işleme veya nakliye ücretlerini veya eşya bedelini 
tamamiyle vermez veya eksik verir yahut işçileri an
garya olarak bedava işletirse bu yüzde» elde ettiği ka-
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zancın bir katı, ücret ve bedel olarak sahiplerine ve
rilmek ve diğer ağır cezayı naktî olmak üzere iki kat 
olarak kendisinden alındıktan başka muvakkaten ağır 
hapis cezasiyle de cezalandırılır. 

İki yüz Yedinci Madde — Bir daire âmiri kad
rosunda muayyen olan memurları eksik kullanıp 
maaş veya ücretlerini tam alır yahut mevcut memur
ları asıl hizmetlerinden bütün bütün ayınp kendi 
şahsî işlerinde kulanır veya kendi şahsî işlerinde kul
landığı kimseyi kadroda bulunan bir işte gösterip 
maaş aldınrsa bu suretle çaldığı para kendisinden 
alındıktan başka bir misli ağır cezayı naktî de alınır 
ve muvakkaten ağır hapis cezasiyle de cezalandırılır. 

iki Yüz Sekizinci Madde — Devlet memurla-
rından her kim idaresine ve nezaretine memur 
Olduktan işlerde Devlet için az veya çok eşya ve mal-
zem alım satımında gizli ve aşikâr gerek doğrudan 
doğruya kendisi gerek başkası vasatisiyle veya ortak
lık suretiyle kendi kazancı için ticaret eder veya ima
lât ve inşaatı götürü şeklinde demlide edenlere ortak 
olursa iki seneyek adar sürgün cezasiyle birlikte altı 
aydan iki seneye kadar memuriyetten mahrumiyet ce
zası da hükmolunur. 

Eğer bu gibi alış verişte komisyon alır yahut na
kit ve meskukât mübadelesinde kazanç yaparsa bir 
seneden iki seneye kadar hapis yahut iki seneden üç 
seneye kadar sürgün cezasiyle cezalandırılır ve her 
halde bir seneden üç seneye kadar memuriyetten mah
rumiyet cezası dahi hükmedilir. 

İkinci Fasıl 
İrtikâp 

İki Yüz Dokuzuncu Madde — Memurlardan 
her kim memuriyetine ait vazifeyi suiistimal 
suretiyle kendisine veya başkasına bigayrihakkın para 
itasına vesair menfaatler temin veya vaadine bir kim
seyi icbar ederse üç seneden beş seneye kadar ha
pis ve o kadar müddet memuriyetten mahrumiyet 
cezalariyle mahkûm olur. 

Eğer bigayrihakkın ita veya vaadolünan para ve 
menfaatin miktarı ve kıymeti az ise hapis ve mah
rumiyet cezalarının yarısı indirilir. 

İki Yüz Onuncu Madde — Memurlardan her 
kim memuriyetine ait vazifeyi suiistimal suretiy
le kendisine veya başkasına bigayrihakkın para ita
sına ve sar menfaatler temin veya vaadine bir kim
seyi ikna ederse bir seneden üç seneye kadar hapis 
ve memuriyetten muvakkaten mahrumiyet cezaları 
ile cezalandırılır. Eğer memur kanunen alınmaması 
lâzım gelen bir şeyi diğerin hatasından bilistifade 

almış bulnursa altı aydan üç seneye kadar hapsolu
nur. 

Eğer bigayrihakkın vait ve ita veya temin olunan 
para veya menfaat miktar ve kıymetçe az ise hapis 
ve mahrumiyet cezalarının yarısı indirilir. 

Üçüncü Fasıl 
Rüşvet 

İki Yüz On Birinci Madde — Maaşlı veya 
maaşsız daimî veya muvakkat, mensup veya müte-
hap yeminli, yeminsiz olarak Hükümete veya nahiye 
ve köylere ve belediyelere ait bir vazife verilmek 
üzere tavzif ve tevkiî edilen ve Hükümet ve nahiye
lerin doğrudan doğruya nezareti altındaki daire ve 
müesseselerin işlerini görmekte mükellef bulunanla
rın ve efradı nastan olupta hakem, ehlihibre, mü
meyyiz, tercüman, sindik, muhammin, tasfiye me
muru gibi resmî bir vazife ile mükellef bulunan kim
selerin ve kâtibiadil ve avukat ve dava vekillerinin 
kanunen ve hizamen yapmaya mecbur olduğu şeyi 
yapmak veya yapmamak için aldıkları ve başkalarına 
aldırdıkları para ve hediye namiyle aldıkları eşya ve 
her ne suretle olursa olsun temin ettikleri sair men
faatler rüşvet olduğu gibi bu maksada mebni az ve
ya çok pahalıya alıp sattıkları ve ihale eyledikleri 
mal ve mükelleflerin hakikî kıymetiyle verilip alman 
bedel arasındaki fahiş fark dahi rüşvettir. 

İki Yüz On İkinci Madde — Kanunen ve niza-
men yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak ve yapma
maya mecbur olduğu yeşi yapmamak için rüşvet olan 
veya bir vait ve taahhüt kabul eden kimse üç aydan 
iki seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki, neticede memurun mensup olduğu 
dairenin alâkadar bulunduğu mukavele ve taahhütlere 
girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan ve sair rütbe 
ve mansaplar tevcih edilmiş yahut kanun ve nizama 
muhalefet vuku bulmuş ise hapis müddeti altı aydan 
aşağı olmamak üzere iki senedir. 

İki Yüz On Üçüncü Madde — Kanunen veya ni-
zamen yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmamak ve
yahut yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmak için 
rüşvet alan veya bir vait ve taahhüt kabul eden kim
se bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadarki mürteşinin bu hareketi neticesinde me
muriyet, maaş nişan ve sair rütbe ve mansıplar tev
cih edildiği vayahut hakkı ihlâl elen veya zarar ve
ren bir hal vücuda gelmiş bulunduğu takdirde hapis 
cezası iki seneden aşağı olamaz. 

İki Yüz On Dördüncü Madde — Hâkimler ve 
müstantik ve müddeiumumi veya muavinleri tarafın-
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dan velev kanunî vazifelerini ihlâl etmeyecek bir mu
kavele zımnında muhik ve meşru bir maslahat için 
rüşvet ahzi bir senden üç seneye kadar hapis cezası
nı istilzam eder. Kanunun hilafı muamele icrası için 
vaki olacak irtişalarından dolayı cezanın en azı iki 
senedir. 

İki Yüz On Beşinci Madde — Rüşvet neticesinde 
meni muhakeme, beraet yolunda talepte bulunan ve
ya karar veren müddeiumumi ve muavinleri ve müs-
iantık ve hâkimler muvakkat ağır hapis cezasıyle mü-
cazat olunurlar,. 

İki Yüz On Altıncı Madde — Nefsine veya gayre 
menfaat temin veya garaz ve husumet veya nefsanî he
ves ve ihtiraslarının tatmini maksadıyle masum ve 
suçsuz kimseyi velev cerh ve adil ve nakzı kabil bir 
hüküm ile müstahak olmadığı mücazata kasten mah
kûm eden yahut bu maksada müsteniden maznuna is
nat olunan fiilin vasıf ve nevini tebdil ve tağyir ve
ya cezasını bililtizam yanlış olarak takdir ve tayin 
etmek suretiyle bir mücrimin kanunî vaziyetini veya 
cezasını teşdit eyleyen hükkâmm ve o yolda iddia ve 
mütalaalar serdiyle mahkemenin hükmüne tesir ic
ra eden müddeiumumilerin mahkûm olacaklan ağır 
hapis cezası beş seneden aşağı olamaz. 

İki Yüz On Yedinci Madde — Hâkimin bu yol
da ittihaz ettiği hüküm, beş seneden ziyade ağır ha
pis veya hapis mahkûmiyetini ihtiva ettiği veya bun
dan az mahkûmiyeti mutazammın olmakla beraber 
cerh ve tadil ve islâh ve nakzı kabil olmadığı takdir
de cürmün müstelzim olduğu ağır hapis cezası yedi se
neden az olmadığı üzere hükmoîünur. Mezkûr hüküm 
idam cezasını mutazammın olup infaz edilmiş ise hâ
kim hakkında dahi idam cezası verilir. 

Mağdur hakkındaki idam cezası bir sebcble infaz 
ohınamadığı veya affolunduğu takdirde hâkim on 
beş seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır ha
pis veya hapis cezasına mahkûm olur. Sair hallerde 
ceza dörtte bir derecesine indirilir* 

İki Yüz On Sekizinci Madde — Rüşvet mukave
lesi diğer bir cürmün irtikâbını temine matuf olupta 
irtişa maddesi zımnında bir cürüm dahi husule gel
miş bulunursa cürümlerin içtimai hakkındaki ahkâm 
tatbik olunur. 

İki Yüz On Dokuzuncu Madde — Mahkemelerle 
adliye dairelerinde veya sair resmî dairelerde kanu
nen mahsus bir vazife ile tavzif yahut hasım iki ta
raf canibinden tahkim kılınan kimselerin ve avukat 
ve dava vekillerinin ve kâtibi adillerin ve 211 nci 
maddede gösterilenlerin rüşvet fiileri katî hükme te

sir etmiş ise ayniyle hâkimlerin irtişasına mahsus ce
za ile derecet üzerine cezalandırılır, 

Eğer tesir etmemiş ise cezalan üçte bir derecesin
de indirilir. 

İki Yüz Yirminci Madde — Yukanda sayılan kim
selerden birine kanunen yapmaya memur olduğu şe
yi yapmamak yahut yapmamaya memur olduğu şe
yi yapmak için rüşvet vait ve teklif ve ita eden kim
senin bu hareketi kanun ve nizama vukujbulan mahale-
fetin derecesine ve matlabm kısmen veya tamamen 
husul bulup bulmamasına göre üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasını istilzam eder. 

İki Yüz Yirmi Birinci Madde — Raşinin itima vf 
ifsat ettiği kimse hâkim ve müstantık ve müddeiumv 
mî ve muavinleri olduğu veya mahkemeler ve dair» 
ler canibinden mahsus bir vazife ile tavzif veyahut 
iki taraf canibinden tahkim kılınan kimreler ile kâ
tibi adil ve avukat ve dava vekili bulunduğu takdir
de kanun ve nizama vukubulan muhalefetin derecesi
ne göre raşi altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Şu kadar ki, bu muhalefet neticesinde velev cerh ve 
tadil ve Islâhı kabul bir karar ile bir şahsın meni mu
hakemesi veya beraeti veya bir masumun mahkûmiye
ti veya başka bir cürmün işlenmesi kabilinden haller 
husule gelmiş bulunursa raşinin cezası mürteşi için 
kanunen muayyen olan cezanın yarısından üçte ikisi
ne kadar tayin olunun 

İki Yüz Yirmi İkinci Madde — Meşru ve hakka 
makrun bir maslahatın tesviyesi zımnında rüşvet ita 
veya başka menfaatler temin eden raşiden vermiş ol
duğu meblâğ veya temin eylemiş olduğu menafi mik-
tan ağır cezayı naktî alınır. 

İki Yüz yirmi Üçüncü Madde — Raşinin bir me
mur veya hâkimin fesada ve meşru olmayan metalibi 
istihsale matuf olan teşebbüsü bu teklifin kabulün
den evvel veya sonra memur veya hâkimin istinkâfı 
yahut ihtirayile vaz geçmesi yüzünden fiile çikanlma-
dığı takdirde hakkında geçen maddelerde muayyen ce-
zalann yansından üçte ikisine kadan indirilir. 

İki Yüz Yirmi Dördüncü MadchT — Kendisine 
rüşvet arz ve teklif olunan kimse gerek o rüşveti al
mazdan evvel ve gerek aldıktan sonra başka taraftan 
duyulmaksızın velev kısmen olsun maslahatın tervicin
den evvel nihayet bir ay zarfında merciine haber ve
rir ve aldığı para ve saireyi aynen verirse masuî olmaz. 
Bunun haksız talebinin istihsalinden evvel riicu eden 
ve keyfiyeti merciine ihbar eyleyen raşi dahi mesulol-
maz ve vermiş olduğu para ve saire mürteşiden geri 
alınarak kendisine teslim olunur, 
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İki Yüz Yirmi Beşinci Madde — Vazifesini ihlâl 
eden ve ihlâle tasaddi eyleyen mürteşiye hükmoluna-
cak asıl cezadan maadaaldığı paranın veya taahhüt 
olunan menfaatlerin bir katı kendisinden ağır cezayı 
nakti olarak alınır ve müebbeden veya muvakkaten 
memuriyetten mahrumiyet cezasına da müstahak olur. 

Muhik olmayan bir menfaate hizmet emeliyle rüş
vet veren kimselerin mahkûm olacakları cezalardan 
başka vermiş oldukları rüşvetin müsaderesine de hük-
molunur. 

iki Yüz Yirmi Altıncı Madde — Raiş olan şahıs 
raşi ve mürteşiden hangisinin vasıtası ise onun feran 
zimmedhali sayılır. 

İki Yüz Yirmi Yedinci Madde — Vazifesine da
hil olmayan bir hususun ifasına veya terkine muktedir 
ve binnefs tervici merama kadir olmadığı halde oldu
ğundan bahisle menfaat temin eyleyen şahıs altı aydan 
aşağı olmamak üzere hapsolunur ve kendisinden elli 
liradan yüz liraya kadar ağır cezayı nakti dahi alınır. 

Dördüncü Fasıl 
Memuriyet ve Mevkii Nüfuzunu Suiistimal Edenler 
ve Memuriyet Vazifelerini Yapmayanlara Ait Cezalar 

İki Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Devlet memur
larından her kim bir şahıs veya memur hakkında me
muriyetine ait vazifeyi suiistimal ederek kanun ne 
nizamın tayin ettiği ahvalde başka suretle keyfî bîr 
muamele yapar veya yapılmasını emreder veya etti
rirse bir aydan bir seneye kadar hapse mahkûm olur 
ve bunda hususî bir maksadı dahi mucip olduğu an
laşılırsa cezası üçte biri kadar artırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert mu
amelelerle bir şahsın kanun hükmüne veya Hüküme
tin emirlerine itaat etmemesine sebep olan memur 
dahi yukarıki maddede yazılı olan ceza ile cezalan
dırılır. 

İki Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Memuriyeti 
sebebiyle kendisine tevdi kılınan veya ıttılaına müsa
dif olan vesikalar, kararlar ve emirleri ve sair tebli
gatı başkasına ifşa veya neşir ve ilân eden yahut her 
nasıl olursa olsun başkalarının vukuf Ve ıttılâını ko
laylaştıran memur altı aydan iki seneye kadar hapso
lunur. 
s Devletçe neşir ve ilânı matlup olan kararlar ka
bule şayan mazereti olmaksızın tehir eden memur 
hakkında dahi aynı ceza tatbik olunur. 

İki Yüz Otuzuncu Madde — Her ne suretle olur
sa olsun memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve 
terahi eden veya âmirinin kanuna göre verdiği emir
leri makbul bir sebep olmaksızın yapmayan memur

lar otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayı nakti 
ile cezalandırılır. 

Bu ihmal ve terahiden veya âmirin kanunî emir
lerini yapmamış olmaktan Devletçe bir mazarrat hu
sule gelmiş ise derecesine göre bir aydan üç seneye 
kadar hapis cezasiyle birlikte müebbeden veya mu
vakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası dahi hük-
molunur. 

Her iki surette memurun terahisinden veya veri
len enıiri yapmamasından efratça bir türlü zarar hâ
sıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir. 

İki Yüz Otuz Birinci Madde — Yukarıki madde
de yazılı olan terahi veya emri yapmamak hâkimler 
tarafından vâki olduğu surette bunlar aleyhine iştikâ 
anilhükkâm davasının ikâmesi için kanuna göre bu
lunması lâzım gelen şartlar mevcut olduğu halde ih
mal veya emri yapmamak fiilî vâki farz olunur. 

iki Yüz Otuz İkinci Madde — Görülmekte olan 
bir davanın tarafeyninden biri hakkında sahabet ve
ya garaz ve menfaate müsteniden hâkimlere emir ve 
tahakküm veya nüfuz veya iltimas eden kimse birin
ci ve ikinci surette iki seneden ve üçüncü takdirde altı 
aydan az olmamak üzere hapsolunur. Fail memur 
ise başkaca müebbeden veya muvakkaten memuri
yetten mahrumiyet cezasiyle de cazalandırıhr. 

Bu müdahale üzerine dava haksız şekilde hükmo-
lunmuş ise ceza üçte biri kadar artırılır. 

iki Yüz Otuz Üçüncü Madde — Yukarıki mad
dede yazılan emre ve iltimasa müsteniden hüküm ve 
karar veren hâkimler hakkında dahi hüküm ve ka
rarın dahi hüküm ve kararının suret ve mahiyetine 
ve mahkûmun hukuku üzerine yaptığı tesirin dere
cesine göre iki seneden beş seneye kadar hapis ve 
hâkimlik hizmetinden müebbet mahrumiyet cezası 
tatbik olunur. 

iki Yüz Otuz Dördüncü Madde — Asker zabit
lerinden veya Devletin umumî kuvvetlerine dahil me
murlarla zabıta memurlarından biri salâhiyettar dai
reden kendilerine kanuna göre verilmiş olan bir emri, 
nizama karşı gelerek yapmak istemez ve yapmasını 
geciktirirce iki seneye kadar hapsolunur. 

iki Yüz Otuz Beşinci Madde — Zabıta memur
larından veya sair memurlardan biri vazifesini yaptı
ğı sırada memuriyetine müteallik olarak resen veya 
resmen takibat icrasını müstelzim bir cürmü vâkıf 
olup da ait olduğu daireyi haberdar etmekte ihmal 
ve tetahi ederse bîr sene müddet memuriyetinden 
mahrumiyetle beraber elli liraya kadar ağır cezayı 
naktî ile cezalandırılır. 
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İki Yüz Otuz Altıncı Madde — Devlet memurla
rından üç veya daha ziyade kimse evvelce araların
da vaki olan karar ve ittifaka binaen usul ve nizam 
hilâfına memuriyetlerini terk ederlerse her biri otuz 
liradan yüz elli liraya kadar ağır cezayı naktiye ve 
muvakkaten memuriyetten mahrumiyet mahkûm 
olurlar. 

Bu hareketlerinden devletçe bir zarar hasıl olmuş 
ise zararın derecesine göre bunlardan her biri üç ay
dan beş seneye kadar hapsolunur. 

İki Yüz Otuz Yedinci Madde — Evlenmeleri ka
nunen memnu kimselerin memnuiyetlerini bilerek 
âkitlerini icra eden belediye reisi veya vekilleri ve 
bunları teehhüle sevk eyleyen veli veya velileri üç 
aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Kanunî esbap haricinde şeraiti kanuniyeyi ifa et
meksizin nikâh vesikası veren memur bîr aydan üç 
aya kadar hapsolunur. 

Kanunen akti nikâhın icra edilmiş olduğunu müs-
pit vesikaları görmeden bir nikâhın dinî merasimini 
icra eden imam ve saire duhanî reisler hakkında da
hi aym ceza hükmolunur. 

İki Yüz Otuz Sekizinci Madde — Hâkimlerle 
memurinden her kim memuriyetinin dairesi dahilin
de ahalinin zarurî hayayicinden olan hububat, erzak 
vesaire malzemeleri ahp satarak ticaret ederse yüz li
radan aşağı olmamak üzere ağır cezayı naktî ve mü
ebbeden memuriyetten mahrumiyet cezasiyle cezalan
dırılır. 

İki Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Hazar vak
tinde seferberliğe müteallik vazifelerin ifasında ih
mal ve tarahisi sabit olan memurun cezası üçte bir 
derecesinde artırılır. 

İki Yüz Kırkıncı Madde — Kanunda yazılı hal
lerde başka her ne suretle olursa olsun vazifesini su
iistimal eden memur derecesine göre üç aydan üç se
neye kadar hapsolunur. Cezayı tahfif edecek sebep
lerin vücudu halinde bir aydan az olmamak üzere 
hapis ve otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayı 
naktî ile cezalandırılır ve herhalde müebbeden veya 
muvakkaten memuriyetten mahrum edilir. 

Beşinci Fasıl 
İmamlar hatipler, vaizlerle ruhanî reislere müteal

lik cürümler 
İki Yüz Kırk Birinci Madde — İmam, hatip, va

iz, rahip, haham gibi dinî reislerden biri vazifesini 
ifa sırasında alenen Hükümet idaresini ve Devlet 
kanunlarını ve Hükümetin icraatını takbih ve tez
yif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve yüz 

elli liraya kadar ağır cezayı naktî ile : cezalandırılır 
veya bunlardan biri hükmolunabilir. j 

İki Yüz Kırk İkinci Madde — Yukarıdaki mad
dede gösterilen kimselerden biri işbu stfattan bilisti
fade Hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve 
emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve sa
lâhiyeti takbih ve tezyife veya kanunlara yahut Hü
kümet emirlerini icraya veya memuru memuriyeti
nin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe halkı tahrik ve 
teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hap
se ve iki yüz liraya kadar ağır cezayı nalttî ve müeb
beden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve 
onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine 
hükmolunur. İşbu fiiller alenen yapıldığı takdirde ce
za üç seneye kadar hükmolunabilir. 

Kendi sıfatlarından istifade ederek kanunlara ve
ya kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş 
ve sözlerde bulunmağa bir kimseyi icbar ve ikna 
eden din reis ve memurları hakkında dahi balâdaki 
fıkradan yazılan ceza tertip olunur. 

Bunlardan biri dinî sıfatından istifade ederek ev
velki maddede yazılan fiillerden başka bir cürüm iş
lerse altında bir miktarı çoğaltılmak şartiyle o cü
rüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur. 

Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarı iti-
bare almış ise cezayı çoğaltmağa mahal yoktur. 

Altıncı Fasıl 
Hükümet memurları tarafmdan efrada karşı ya

pılacak sui muameleler 
İki Yüz Kırk Üçüncü Madde — Mahkemeler 

ve meclisler reis ve azalarından ve şair Hükümet 
memurlarından biri maznun bulunan kimselere cü
rümlerini söyletmek için işkence ederse beş seneye 
kadar ağır hapis ve müebbeden veya muvakkaten 
memuriyetten mahrumiyet cezalariyle mahkûm olur. 

Bunu maiyet memurları mafevkinde bulunan 
âmirlerinin emir ve teşvikiyle yapmış jolsa dahi ce
zadan kurtulamaz. 

Amirler cürümde feran zimethal sayılır. 
İşkence olunan kimse bundan müteessiren ölür

se fail 452 nci madde ile cezalandırılır ve eğer işken
ce bir uzvun kat veya amelden sukutunu veya di
ğer daimî bir maluliyet veya mayubiyeti mucip olur
sa faili 456 ncı madde mucibince cezalandırılır. 

İki Yüz Kırk Dördüncü Madde —f- Bir kimse 
hakkında sahabet fikrine veya garaza i müsteniden 
kanun hilâfında hüküm ve karar verdiği sabit olan 
hâkimler üç aydan üç seneye kadar hapis ve muvak
katen memuriyetten mahrumiyet cezasına müstahak 
olur. 
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İki Yüz Kırk Beşinci Madde — Kuvvei cebriye 
imaline memur olanlar ve bilumum zabıta ve ihzar 
memurları memuriyetlerini icrada ve mafevkinde 
bulunan âmirinin emrini infazda kanun ve nizamın 
tayin ettiği ahvalden başka surette bir kimse hak
kında suimuameleye veya cismen eza verecek hale 
cüret eder yahut ol kimseyi darp ve cerheyler ise 
bir aydan üç seneye kadar hapis ve muvakkaten me
muriyetten mahrumiyet cezalariyle. cezalandırılır. 
Eğer işlediği cürüm bu fitlerin fevkinde ise o cürüm
lere terettüp eden cezaya üçte bir miktarı zammo-
lunur. 

iki Yüz Kırk Altıncı Madde — Hükümet me
murları tarafından bir kimsenin emval ve emlâki 
cebren iştira ve fuzulî iddia ile haksız yere zaptolun-
mak veyahut sattırmak ve menafii amme için lüzu
mu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince pahası pe
şin verilmedikçe tasarruf hakları iptal olunmak gibi 
haller vuku bulursa o emval ve emlâk aynen ve 
mevcut olmadığı halde kiymeti nakten sahibine 
reddettirip buna mütecasir olan memur cürümünün 
derecesine göre üç aydan iki seneye kadar hapis ve 
memuriyetten muvakkaten mahrumiyet cezasiyle 
cezalandırılır. 

İki Yüz Kırk Yedinci Madde — Memurlardan 
biri veya her nevi varidatı Devleti maktuan deruhte 
edenler ile adamları kanunen ve nizamen muayyen 
olan vergi, rüsumat ve sair aidatın müktarından zi
yade bir şey alırlarsa memurlar ile mültezimler altı 
aydan üç seneye kadar ve adamları altı aya kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. Fazla olarak aldıkları 
para her ne miktar ise reddedildikten sonra aldıkları 
paranın bir katı dahi ağır cezayi naktî olarak ahnır. 

iki Yüz Kırk Sekizinci Madde- — Bir memur 
kanunen tayin olunan müçazatı naktiyeden maada 
cerime olarak para vesair bir şey alır veya kanunen 
tahsiline memur olduğu müçazatı naktiyenin mikta
rından fazla olarak birşey ahzeylerse aldığı şey ken
disinden geri alınarak sahibine verildikten başka bir 
katı ağır cezayı naktî alınır ve altı aydan üç seneye 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

İki Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Kanunen 
ve nizamen tayin olunan ve ahalice bilicap lüzum 
görünen umumî hizmetlerden başka Hükümet me
murları ve saireden her kim angariye olarak her ne
vi işte adam kullanır ise buna mütecasir olan kimse
den böyle meccanen kullandığı adamların mahalle-
rince olan ücreti marufeleri alınarak ashabına tes
lim ve derecei cürmüne göre altı aydan üç seneye ka

tlar sürgün cezası tayin olunur. Memur ise muvakka
ten memuriyetten mahrumiyet cezasına müstahak 
olur. 

iki Yüz Ellinci Madde — Tebliğ ve ihzar me
murları, askerler, jandarmalar ve zabitler ve umum 
memurlar gelip geçtikleri yerlerde ahalinin haneleri
ne rızaları hilâfına konup meccanen yem ve yiyecek 
alırlar ise aldıkları her ne, ise parası ashabına redde
dildikten başka bir aya kadar hapsolunurlar. Asker 
ve jandarmanın heyetçe hareketlerinde bu gibi şey
lere cesaret ederlerse aldıkları eşyanın parısı zabıtan
dan alınarak sahiplerine teslim ettirildikten başka al
tı aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandırılırlar. 
Eğer bu keyfiyet cebir ve şiddet icrasiyle vukubu-
lursa cezaları üçte bir derecesinde çoğaltılır. 

iki Yüz Elli Birinci Madde — Bir memur vazi
fe esnasında bir kimse aleyhine bir cürüm işlerse ka
nunda yazılı olmayan mahallerde o cürme kanunen 
terettüp eden cezaya üçte bir miktarı zammolunur. 

Yedinci Fasıl 
Hükümet memuriyetinin ve unvan ve şerefinin 

gasbı 
iki Yüz Elli ikinci Madde — Her kim mülkî ve 

askerî memuriyetlerden birini hilafı nizam ifa ve ifa
ya teşebbüs eylerse üç aydan iki seneye kadar hapis 
ile mücazat olunur. 

Aynı ceza memuriyetini terk ve tatil emri kendi
sine resmen bildirilmiş olduğu halde yine memuri
yetinde devam eden memur hakkında üç aydan iki 
seneye kadar memuriyetten mahrumiyet cezasiyle 
birlikte hükmolunur. 

Mahkeme bu baptaki ilâm hulâsasının-masarifi 
mahkûmdan alınmak şartiyle-cürmün vukubulduğu 
veya mahkûmun ikamet eylediği vilâyet ceridelerin
den biriyle neşir ve ilâmını emredebilir. 

İki Yüz Elli Üçüncü Madde — Her kim bir rüt
be veya memuriyettin veya bir meslekin resmî elbi
sesini salâhiyeti olmaksızın alenen giyer ve haiz ol
madığı nişan ve madalyaları talik ederse bir seneye 
kadar hapse ve iki yüzelli liraya kadar ağır cezayi 
naktiye mahkûm olur ve eğer böyle bir elbise giy* 
mek suretiyle elbisenin delâlet ettiği meslek ve me
muriyete müteferri mevaddı icra ederse üç aydan 
aşağı olmamak üzere hapsolunur. 

Sekizinci Fasıl 
Hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve ka

nunlara muhalefet 
İki Yüz Elli Dördüncü Madde — Resmî meclis-

lislerin azasından veya Hükümet memurlarından bi-
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rini vazifesini yapmamağa cebir için hakkında şid
det veya tehdit gösteren kimse bir seneden üç sene
ye kadar, eğer fiil ikiden ziyade kimseler tarafından 
işlenmiş ise iki seneden beş seneye kadar ve eğer be1? 
kişiden ziyade silâhlı kimseler tarafından evvelce ara
larında vukubulan ittifaka mebni işlenmiş ise üç se
neden on seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

tki Yüz Elli Beşinci Madde — Yukardaki mad
dede yazılı cezalar adli, siyasî veya idarî bir heyetin 
veya bu heyetler mümesillerinin içtimaını yahut vazi
fe görmelerini men veya ihlâl veya müzakerelerinde 
nüfuz veya tesir icra etmek üzere şiddet kullananlar 
veya tehit gösterenler hakkında dahi tatbik olunur. 

İki Yüz Elli Altıncı Madde — Şiddet veya tehdit 
ile yukanki maddelerde yazılı olan fiili işlemek üze
re teşekkül eden on veya daha ziyade kimselerden 
mürekkep bir içtimaa dahilolanlar bir aydan iki se
neye kadar hapsolunur. 

İki Yüz Elli Yedinci Madde — Yukarıdaki mad
dede beyan olunan içtima cürmü silâh ile işlenmesi 
için vaki olmuş ise hapis üç aydan üç seneye kadar
dır. Eğer hükümetin emir ve İhtan üzerine dağılırsa 
içtimaa dahi olanlar hakkında ceza verilemez. 

İki Yüz Elli Sekizinci Madde — Yukarıdaki mad
delerde beyan olunan fiiler: 

1 — Silâh ile işlenmiş ise dört aydan otuz aya 
kadar ağır hapis 

2 — Beş kişiden fazla silâhlı veya on kişiden faz
la silâhsız kimseler tarafından önce aralarında hâ
sıl olan ittifaka mebni işlenmiş ise Uç seneden beş 
seneye kadar ağır hapis,, 

Hükmolunur. 
Eğer Fiil kendini veya akrabasını hapis ve tev

kiften kurtarmak maksadiyle vaki olmuş ise bu mad
denin birinci fıkrasında üç aydan bir seneye kadar 
hapis yahut bir seneden aşağı olmamak üzere sürgün 
ve ikinci fıkrasında altı aydan iki seneye kadar ha
pis cezasi hükmolunur. 

Eğer memur vazifesini tecavüz ederek keyfi ha
reketiyle işbu muameleye mahal vermişse fail hak
kında geçen maddelerdeki ceza yarısından üçte bi
rine kadar indirilir ve ağır hapis cezası yerine hapis 
cezası verilir. 

İki Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Ceza kanunu 
itibariyle akrabalardan murat, kari koca ile usul ve 
füru ve kardeş ve kız kardeş ve amca ve dayı ve ha
lâ ve teyzelerle yeğenler ve bunlar derecesindeki sih
ri akrabadır. 

İki Yüz Altmışıncı Madde — Kanun ve nizam hü
kümlerinden birinin icrasına muhalefet için nüfuz 
ve müessir kuvvet sarfedenler bir seneye kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

İki Yüz Altmış Birinci Madde — Maarifi umu
miye kanun ve nizamları hilâfına (jriarak mektep 
açanlar, açılan mektep kapattırılmakla beraber elli 
liradan yüz liraya ve ruhsatsız muamillimlik eden
lerle bunları istihdam eyleyenler otuz liradan elli 
liraya kadar ağır cezayi naktî ile cezalandırılır. 

Tedrisi menolunan bir kitabı okutturan mektep 
müdür ve muallimleri bir aydan üç â a kadar hap
solunur. 

İki Yüz Altmış İkinci Madde — Camiler etrafın
daki mezarlıklarla kiliseler avlu ve darunlarına ve 
meskûn mahaller civarında bulunan kabristanlara ve 
ölü defnine mahsus olan mahallerden maada yerlere 
ruhsatsız ölü defneden ve ettiren kimse i bir aydan altı 
aya kadar hapis veya otuz liradan yüz liraya kadar 
ağır cezayi naktî ile mahkûm olur. 

İki Yüz Altmış Üçüncü Madde — Kolera vesair 
bulaşık hastalıklardan musap veya vefijfat zuhur eden 
ev vesair mahallerin kordon altına alınmasına dair 
Hükümetçe verilen emirlere ve yapılan icraata fiilen 
mümanaat edenler hareketlerinin derecesine göre bir 
aydan bir seneye kadar hapsolur. 

İki Yüz Altmış Dördüncü Maddej — Her kim 
ait olduğu daireden resmî ruhsat almaksızın dinamit, 
bomba ve buna mümasil yıkıcı ve öldürücü alet ve 
barut vesaire ateşli ecza ve memnu silâh ve bunlara 
mahsus fişek yapar veya ecnebi memleketten Türki-
yeye ithal veya bu nevi kaçakçılığa tavassut eyler 
yahut memleket içinde bir mahalden diğer mahalle 
naklederse iki aydan iki seneye kadjar hapsolunur 
ve onbeş liradan elli liraya kadar ağır cezayı naktî 
alınır ve mezkûr eşya müsadere edilir. | 

Biiâruhsat bu gibi şeyleri taşıyanlar veya satan
lar veya satılığa arz edenler veya dinamit ve bomba 
gibi muhrip aletleri saklayanlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve otuz liradan elli liraya kadar ağır 
cezayi naktî ile cezalandırılır. 

İki Yüz Altmış Beşinci Madde —j Kanuna göre 
memnu silâhtan maksat askere ve zabitlere ve zabı
ta memurlarına tahsis olunmuş olan silâhlar ve alelıt
lak harp tüfekleri ile namlusu onbeş santimetreden 
uzun olan tabancalardır, 
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Dokuzuncu Fasıl 
Resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde cürümler. 
iki Yüz Altmış Altıncı Madde — Bir kimse res

mî sıfatı haiz olan bir memurun huzurunda ve ifa 
ettiği vazifeden dolayı şeref ve şöhretine ve vekar ve 
haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve harekette 
bulunursa aşağıda gösterilen suretlerle cezalandırı
lır. 

1 — Hakaret ve taarruz asker ve jandarma ef
radından ve 2 ve 3 ncü bentlerde mezkûr memurlar
dan gayri memurinden biri aleyhinde ise hareketle
rinin derecesine göre bir aydan altı aya kadar hapis 
ve otuz liradan elli liraya kadar ağır cezayı naktî ile 
mahkûm olur. 

2 — Hakaret ve taarruz asker ve jandarma zabi-
tanından ve polis merkez memur ve komiserlerinden 
ve mahallî ve beledî mecalis azalarından biri aley
hinde ise iki aydan iki seneye kadar hapis ve elli lira
dan yüz liraya kadar ağır cezayı naktî ile cezalandı
rılır. 

3 — Hakaret ve taarruz Büyük Millet Meclisi 
azasiyle temsil sıfatını ve emir ve idare salâhiyetini 
haiz rüesadan ve mahakim azasından biri aleyhinde 
vaki olursa üç aydan otuz aya kadar hapis ve yüz 
liradan yüz elli liraya kadar ağırcezayı nakti ile ce
zalandırılır. 

İki Yüz Altmış Yedinci Madde — Yukarıdaki 
maddede beyan olunan fiiler, bir vazifenin ifasından 
dolayı obnayıpta vazife esnasında vakî olursa tayin 
olunacak ceza üçte birinden yarısına kadar arttırı
lır. 

İki Yüz Altmış Sekizinci Madde — Bir kimse 
kavlen veya fiilen her ne suretle olursa olsun siyasî 
veya idarî bir heyeti resmiye huzurunda veya bir 
hâkimin muhakeme ettiği sırada vakar ve haysiyeti
ne taarruz ve hakarette bulunursa altı aydan üç se
neye kadar hapse mahkûm olur. 

Hakarete uğrayan heyetin mezuniyeti olmadıkça 
takibat cereyan edemez. 

Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevattan mü
rekkep bir heyet aleyhine vaki olmuş ise mertebe 
itibariyle en büyük âmirin mezuniyeti olmadıkça 
takibat icra olunmaz. 

İki Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Geçen 
maddelerde muharrer taarruz ve hakaretler cebir ve 
şiddet ve tahdit ile icra olunmuş ise ceza bir misli 
arttırılır. 

İki Yüz Yetmişinci Madde — Geçen maddeler
de muharrer cürümlerin failin hakaret ve taarruz ey

lediği şahıslara isnat ettiği efal ve evsafın şeyi ve mü 
tevatir olduğunu ispata kalkışırsa bu talebi katiyen 
kabul olunmaz. 

İki Yüz Yetmiş Birinci Madde — Bir kimse res
mî sıfatı haiz olan bir memuru vazifesini icra eder
ken veya icra ettiği vazifeden dolayı döver yahut ya
ralar veya hastalığına sebep olacak suretle müessir 
bir fiile cüret ederse aşağıda gösterilen suretlerle 
mücazat olunur: 

1 — Eğer memur 266 ncı maddenin birinci ben
dinde gösterilen kimselerden ise fail üç aydan bir se
neye ve ikinci fıkrasında gösterilen kimselerden ise 
altı aydan iki seneye ve üçüncü fıkrasında gösterilen 
kimselerden ise bir seneden üç seneye kadar hap-
solunur. 

2 — Eğer fiil 268 nci maddede muharrer hal 
ve zamanlarda işlenmiş olursa ceza iki seneden aşağı 
olamaz. 

İki Yüz Yetmiş İkinci Madde — Eğer memur, 
memuriyeti hududunu tecavüz ederek keyfî muame
lât ile geçen maddelerde beyan olunan fiilerin vukuu
na mahal vermiş ise ceza üçte birinden yarısına ka
dar indirilir. 

İki Yüz Yetmiş Üçücü Madde — Kanunun ah
kâmı mahsusa ile tasrih eylediği ahvalin haricin
de her kim Büyük Millet Meclisi azasından veya Dev
let memurlarından biri aleyhinde sıfat ve hizmetlerin
den dolayı bir cürüm işlerse o cürüm için kanunen 
muayyen olan ceza altında birden üçte bire kadar 
arttırılır. 

Onuncu Fasıl 
Mühür fekki ve Hükümetin muhafazasında bu

lunan eşyayı çalmak 
İki Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Bir kimse 

kanuna yahut Hükümetin emrine tevfikan bir şeyin 
muhafazasını yahut aynen mevcudiyetini temin için 
vazolunan mühürü fekkederse üç aydan iki seneye 
kadar hapis cezasına ve kırk liraya kadar ağır ceza
yı naktî itasına mahkûm olur. 

Eğer bu fül, mühür vazını emir veya icra etmiş 
olan memur yahut resmen mühür altına alınan bir 
şeyi muhafaza etmek yahut yanında bulundurmak 
vazifesiyle mükellef olan kimse tarafından işlenmiş 
ise bir seneden dört seneye kadar hapis cezasi ve 
otuz liradan yüz elli liraya kadar ağır cezayı naktî 
tayin olunur. 

Eğer cürüm memur veya muhafızın müsamahası 
ve dikkatsizliği neticesi olarak vukua gelmiş ise bun
lar hakkında otuz liradan yüz liraya kadar ağır ce
zayı nakti hükmolunur, 
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lki Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Bir 
kimse ciirmii teşkil eden ecsam ve eşyaya ve o sıfatı 
haiz bulunmak itibariyle Hükümet dairelerinde sak
lanan evrak * ve vesikaları veya mahkemdere ve res
mî dairelere tevdi olunan veya bir memurun memu
riyeti icabınça yanında bulunan senetleri ve sair mü
him evrakı ortadan kaldırır veya bozar ve yok eder 
yahut tahrif veya tağyir eylerse bîr seneden üç se
neye kadar hapsolunur. 

Eğer bu cürmün faili memuriyeti iktizasınca bu 
eczam ve eşyayı yahut evrak ve vesikaları elinde bu
lundurmak vazifesiyle mükellef bulunan memurun ken
disi ile iki seneden beş seneye kadar hapis ve mu
vakkaten memuriyetten mahrumiyet cezaları ile ce
zalandırılır ve eğer bundan dolayı vukua gelecek 
zarar hafif olur ve fail bu ecsam ve eşya ve evrak ile 
vesika ve senetlerden kendisi için bir gûna fayda is
tihsal etmezden ve hakkında takibata başlanmazdan 
evvel onları değiştirmeksizin iade ve teslim ederse 
birinci surette altı aydan iki seneye kadar hapsolunur; 
ikinci surette bir seneden dört. seneye kadar hapis ve 
muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalan hük-
molunur. 

İki Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bir 
kimse hıfzolunmak üzere kendisine resmen,teslim olu
nan merhum ve mahcuz eşyayı kendisinin veya baş
kasının menfaati için saklar veya tebdil veya lâzım 
gelenlere teslimden imtina ederse üç aydan iki sene
ye kadar hapse ve on beş liradan yüz elli liraya kadar 
ağır cezayı naktiye mahkûm olur. 

Kendi elinde veya başkasının yanında olup usu
len haczolunan veya yaziyet edilen menkul malım 
alan veya telef veya istihlâk eden kimse, bir aydan 
bir seneye kadar hapsolunur. Eğer bu cürüm mah-
fızm müsamahasından ileri gelmiş ise hakkında yüz 
liraya kadar ağır cezayı naktî tertip olunur. 

Eğer bu eşyanın kıymeti gayet az ise veya cürmün 
faili eşyayı takibata başlanmazdan evvel iade ederse 
ceza altıda birden yansına kadar indirilir. 

İki Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bu 
fasılda zikrolunan fiiller, cebir ve şiddet kulanmak 
veya tehdit suretiyle veya silâhlı ve birden ziyade kim
seler tarafından işlenirse ceza, üçte biri miktarı ar
tırılır. 

On Birinci Fasıl 
Devlet memurlarına intisap iddiasıyle menfaat 

tenlin eyleyenler 
İki Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Her 

kim olursa olsun Resmî meclisler azasından yahut 
Devlet memurlanndan biri nezdhıde hatın sayıldığı 

yahut onlara münasebeti bulunduğunu iddia ederek 
haklannda vukublaeak tavassuta medarı teşvik yahut 
mükâfat olmak üzere yahut âza veya j memurun hi
mayesine mukabil onlara verilmek yahut onlara veril
mesi lâzım gelen hediye veya mükâfat^ sarf olunmak 
bahanesiyle kendi yahut başka bir kimsç hesabına ak
ça veya sair menfaat alır veya kabul eder veya hun-
lann verilmesine valid alır ise üç aydan jiki seneye ka
dar hapis cezasına ve otuz liradan yüz liraya kadar 
ağır cezayı naktiye mahkûm olur., 

Eğer fail Devlet memurlanndan ise her halde 
işbu cezalara muvakkaten memuriyetten mahrumiyet 
cezası dahi ilâve olunur. 

On ikinci fasıl 
Geçen fasıllar arasında müşterek (hükümler 

İki Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — 
Kanunun tatbikatında, Devletin veya vilâyet ve na
hiye ve karyelerin nazareti altında bulunan bir hiz
mette maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat va
zife görenler memur sayılır. 

İki Yüz Sekseninci Madde *— Memuriyet 
sıfatı kanuna göre cürmü teşkil eden anasırdan ve
ya cürmün esbabı müşeddedesinden addolunduğu yer
lerde memurdan bu sıfatı zalil olmuş bİRınması veya 
cürmün vukuu esnasında vazifesini ifa halinde bulun
maması bu kaidenin tatbikan mâni değildir. 

İki Yüz Seksen Birinci Madde — Bir kimse cü
rüm işlemek için haiz olduğu memuriyete alt kuvvet 
ve vasıtaları kullandığı takdirde eğer kanun esasen 
memuriyet sıfatını nazarı itübare almamış ise irti
kâp olunan cürüm için tayin olunacak ceza altıda 
birden üçte bire kadar tezyit olunur. 

DÖRDÜNCÜ BıAP j 

Adliye Aleyhinde Cürümler 

(Birinci Fasıl 

Kanunen İfası Lâzım Gelen Bir hizmetten İmtina 
İki Yüz Seksen İkinci Madde — Her kim olursa 

olsun mtistantıklar ve mahkemelerle cürmü meşhut
ta müddeiumumiler tarafından şahit, fen erbabı, ehli 
hibre, yahut tercüman sıfatiyle -zarurî masraf ve 
gündeliği verileceği bey aniyle- daveti i ohmupta ka
bule şayan olmayan Ibir bahane ile gehnekten İmtina 
yahut geldikten sonra şahadet etmekken yahut fen 
erbabı ve ehli hibre ve tercümanlık vazifesini ifadan 
istinkâf eylerse altı aya kadar hapse veya iki yüz li
raya kadar ağır cezayı naktiye mahkûfm olur, 



Fail fen erbabı ve ehli hibreden olduğu takdirde 
mahkûmiyet neticesi olarak hapis müddetine müsa
vi bir zaman için meslek ve sanatın tatili cezasına da
hi mahkum olur. 

İkinci Fasıl 

Gürüm Tasnii ve Resmî Merciferîn İğfali 

İki Yüz Seksen Üçüncü Madde — Vuku bulma
dığını bildiği bâr cürmU adliyeye veya keyfiyeti ad
liyeye tevdie mecbur olan bk makama vukubutmuş 
gibi ihbar eden yahut vaki olmayan bir cürmün eser
lerini takibata mübaşeret olunabilecek derecede uy
duran kimse otuz aya kadar hapis cezasına mahkûm 
oîur. Adliye huzurunda sahte olarak bir cürüm 
işlediğini yahut bu cürme iştirak eylediğini söyleyen 
kimse hakkında dahi ceza tertip olunur. 

İki Yüz Seksen Dördüncü Madde — Bir ilâm ile 
mahkûm olan kimsenin yerine kendini koyan şahıs 
bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır. 

Üçüncü Fasıl 
İftira 

İki Yüz Seksen Beşinci Madde — Her kini adli
yeye veya i ^ adliyeye vermeğe mecbur olan bir me
mura, ihbarname "veya şikâyetname vererek suçsuz 
olduğunu bildiği bir kimseye gareze mebni bir cürüm 
isnat eder yahut o kimse aleyhinde böyle bir cür
mün maddî eser ve delilerini tasni eylerse isnat ey
lediği cürmün nevi ve mahiyetine ve tasni eylediği 
beyyine ve maddî deliMerin kuvvetine göre bir ay
dan üç seneye kadar hapsolunur. Bu isnat kendine 
iftira Olunan kimsenin tevkif! gibi şahsî hürriyeti 
tahdit eden bir hain hudûsunda sebep olmuş ise müf
teri hakkında beş seneye kadar ağır hapis cezası hük-
mohınur. 

Kendine iftira olunan kimse hakkında üç sene
den fazla hürriyeti tahdit eden bir ceza ile mahkû
miyeti mutazammm bir hüküm sadır olmuş ise müf
teri hakkında onbeş seneyi tecavüz etmemek üzere 
aynı ceza hükmohınur. Eğer mağdurun mahkûmi
yeti müebbet ağır hapis ise müfteri on beş seneden 
îoşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır ve 
eğer mahkûmiyet idam cezasına müstelzim olmuş ve 
infaz edilmiş ise müfteriye aynı ceza verilir. Henüz 
infaz edilmemiş ise müebbet hapis cezası hükmohınur. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan cürmün faili 
mağdur hakkında takibat icra olunmaksızın bu isna
dından riicu eder veya tasnii İtiraf eylerse yukarıda 
yazıh cezaların altıda biri hükmohmur ve ceza müeb-
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bet ağır hapis ise on seneye indirilir ve isnattan rücu 
veya tasniin itiraf olunması takibata başlandıktan 
sonra vaki olursa asıl cezanın üçte incisi indirilir ve 
müebbet ağır hapis yerine yirmi sene ağır hapis ce
zası tayin olunur. 

Dördüncü fasıl 
Yalan Şahitliği ve Yalan Yere Yemin 

İki Yüz Seksen Altıncı Madde — Yemin ettirerek 
şahit veya ehlihibre istimaına salâhiyettar olan bir 
memur veya heyet huzurunda şahadet ederken yalan 
söyleyen veya hakikati inkâr yahut isticvap olunduğu 
hususat hakkında malûmatım az veya çok ketmeyle-
yen kimse üç aydan üç seneye kadar hapis ile mü-
cazat olunur. 

Eğer fiil üç seneden fazla hürriyeti tahdit eden 
cezayı müştekim bir cürmün tahkik ve muhakeme
si esnasında vaki olmuş ise cezası üç seneden on se
neye kadar ağır hapistir. Eğer bu yalan şehadet 
cürmü müebbet cezayı intaç etmiş ise failin göreceği 
ceza on beş seneden az olamaz ve eğer şahadet idam 
cezası hükmünü istilzam etmiş ise bu hükmün icra 
olunmuş olup olmamasına göre fail hakkında idam 
veya müebbet ağır hapis cezası verilir. 

Eğer yeminsiz şahadet edilmişse ceza müddeti 
yarısına kadar indirilir. 

İki Yüz Seksen Yedinci Madde — Bir kimse hu
kuk davalarında müddei yahut müddeiaJeyh sıfatım 
haiz olduğu halde yalan yere yemin ederse altı ay
dan üç seneye kadar hapsolunur ve otuz liradan yüz 
liraya kadar ağır cezayı natî alınır ve muvakkaten 
donatı ammeden mahrumiyet cezasiyle cezalandırı
lır. Eğer fail bu dava hakkında bir karar verilmez
den evvel yeminden dönerse hapis cezası bir aydan 
aütı aya kadardır. 

İki Yüz Seksen Sekizinci Madde — Yalan yere 
yemin veya şehadet eden şahıs: 

1. Hakikati beyan ettiği takdirde kendisini ve
ya akrabasından bîrini hürriyet ve namusça beheme
hal fahiş bir zarara maruz kılması muhtemel olan, 

2. (Kendi tarafından beyan olunan zatî vasıflara 
nazaran şahit srfatiyle celbi iktiza etmeyen yahut o 
şahsın ceza davasında şahit ve ehlihibre ve mütercim 
olmaktan istinkâfa hakkı olduğu halde mahkemece 
kendisine bu hakkı İhtar edilmemiş bulunan, kim
selerden ise yukarıki maddede mezkûr olan ceza
lardan muaftırlar. 

Eğer bunların yalan şahadeti diğer bir şahsı ta
kibata yahut mahkûmiyete maruz kılarsa yukarıdaki 
maddelerde yazılı cezalar, yansından üçte ikisine 
indirilir. 
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İki Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Bir kim
se ceza tahkikat veya muhakematı esnasında şaha
det ettikten sonra iş Kızımı veya meni muhakeme ka
rarnamesi ile bitmezden veya muhakeme hitam bul
mazdan veya yalan şahadet hâdisesinden dolayı mu
hakeme başka güne talik olunmazdan evvel bu şa
hadetten rücu ile hakikati söylerse 286 ncı maddede 
beyan onman fiilden dlofayı cezadan muaftır. 

Eğer rücu beyan olunan zamanlardan sonra olur, 
yahut bir hukuk davasının muhakemesi esnasında 
vukua gelmiş olan yalan şahadete müteallik bulunur 
ise bu şahadetin vuku bulduğu dava hakkında mah
kemeden karar çıkmazdan evvel zuhura gelmiş olmak 
şartiyle bu baptaki ceza üçte birinden yansına kadar 
indirilir. Eğer bu şahadet bir şahsın tevkifini yahut 
hakkında fahiş bir zararı mucip olmuşsa cürüm fai
linin göreceği ceza bu maddenin birinci kısmında ya
zdı halterde üçte bir ve ikinci kısmında yazdı olan 
hallerde altıda bir derecesinde azaltılır. 

İki Yüz Doksanıncı Madde — Gecen maddeler 
ahkâmı, adliye huzuruna davet olunarak hakikate mu
gayir rey ve malûmat veren ehlihibre ile, ifadeleri ha
kikate mugayir surette beyan ve tercüme eden tercü
manlar hakkında dahi tatbik olunur. 

Ehlihibre hakkında muvakkaten hidematı amme
den memnuiyet cezaisi meslek ve sanatın tatili ceza
sını dahi şâmil olabilir. 

İki Yüz Doksan Birinci Madde — Bir kimse 286 
ncı maddede yazılı olan cürmü işletmek için para 
vermek veya sair menfaat göstermek veya vait ve 
teşvik veya tedhit veya hile veya desise ile veya nü
fuz kullanmak suretiyle şahit veya ehlihipre yahut 
tercüman tedarik ederek yalan şahadeti işletmiş ve 
hilafı vaki rey beyan ve tercümanlık ifa ettirmiş ise 
286 ncı maddenin birinci fıkrasındaki hallerde mu
ayyen olan bir aydan bir seneye kadar ikinci fıkra
sındaki haBerde üç seneden beş seneye kadar hapis, 
üçüncü fıkrasında yazılı hususatta on seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Yalancı şahit ve o makuleden ehlihipre ve tercüman 
tedarik eden kimsenin onlara mükâf aten verdiği şey
ler müsadere olunur. 

Bir kimse bu suretlerle şahit veya ehlihibre ya
hut tercüman tedarikine yalnız teşebbüs etmiş bulu
nursa geçen fıkralarda yazdı olan cezalar üçte bire 
indirilir. 

İki Yüz Doksan İkinci Madde — Yukanki mad
dede yazılı olan cürmün faili bizzat maznunaleyh ya
hut yakın akrabasından biri olduğu halde, diğer bir 

şahsı takibata veya mahkûmiyete maruz kılmamış ol
mak şartiyle, mezkûr maddede tayin olunan ceza
lar yarısından üçte ikisine kadar indirilir, 

İki Yüz Doksan Üçüncü Madde — 289 ncu mad
dede yazın olan suret ve zamanlarda yalan şahitler 
şahadetinden ve ehV hüre ve tercümanlar dahi hilafı 
hakikat olan rey ve tercümelerinden rücu ettikleri 
takdirde bunları tedarik edenler hakkında 290 ncı 
maddede muayyen cezalar alada birinden üçte birine 
kadar indirilir. 

Beşinci Fasıl 
Avukat ve Dava Vekillerinin Suiistimali 

İki Yüz Doksan Dördüncü Madde — Avukat ve
ya dava vekifi hasını taraf iyle uyuşarak veya sah* hi
le ve vesiselere sülük ederek kendisine verilen davaya 
zarar iras eyler yahut aynı davada hasım tarafına da 
yardım ederse Uç aydan otuz aya kadar hapis ve mes
lekin tatiline dahi şâmil olmak üzere muvakkaten hi
dematı âmmeden memnuiyet cezalariyle beraber otuz 
liradan iki yüz eHi liraya kadar ağır cezayı naktî ile 
cezalandırılır. 

Eğer avukat veya dava vekili aynı dâvada bir 
tarafa vekâlet ettikten sonra o vekâletten çekilerek 
diğer taraf m vekâletini deruhte veya o tarafa yardım 
ederse altı aya kadar hapsohınur veya otuz liradan 
yüz eli liraya kadar ağır cezayı nakli ahnır. 

İki Yüz Doksan Beşinci Madde — Kabul ettiği 
bir davada şahidin veya ehli hibre veya tercümanın 
veya müddeiumumimin ve karar verecek hâkimin sa
habetini istihsal etmek veyahut bunlara mükâfat ey
lemek bahanesiyle müekkilinden para ve sair eşya 
alan avukat ve dava vekili iki seneden beş seneye ka
dar hapse ve iki yüz İkaya kadar ağır cezayi nakti-
ye ve meslek ve sanata dahi şâmü olmak üzere mu
vakkaten hidematı ammeden memnuiyet cezasına 
mahkûm olur. 

Altıncı fasıl 
Gürüm İşleyenleri Saklamak ve Cürmün Delillerini 

Yok Etmek Cürümleri 
İki Yüz Doksan Altıncı Madde — Her kim ha

pis cezasından aşağı olmayan cezayı müstelzim bir 
cürüm işlendikten sonra mezkûr cürmün icrasında 
faillerle evvelce ittifak etmiş ve cürmü neticelendir
miş olmaksızın bir kimsenin o cürümden istifadesini 
temine ve Hükümetçe icra olunacak tahkikatı yan
lış yola sevk etmeye ve hükümetin taharriyatına ve 
hükmün İcrasına karşı faili gizlemeğe vardım eder ve 
keza her kim bu cezaları istilzam eden bir cürmün 
eser ve delillerini maihveyler veyahut bunları bir su-



retle tağyir ve tahrif ederse beş seneye kadar ağır 
hapis cezasına mahkûm olur. Fakat işbu ceza müd
deti asıl cürüm için kanuna göre muayyen olan müd
detin dörtte birini geçemez. 

Sair fiillerden dolayı tertip olunacak ceza yüz li
raya kadar ağır cezayı naktidir. 

Bu cürmü ve füruunun ve kan veya kocasının ve 
kardeş veya kız kardeşinin lehinde olarak işleyen kim
se cezadan muaftır. 

İki Yüz Doksan Yedinci Madde — Maktulün ce
sedini saklayan veya saklatan veya Hükümete haber 
vermeksizin ve keşf olunmaksızın gömen ve gömdü
ren kimseler üç aybir bir seneye kadar hapis ve elli 
liraya kadar ağır cezayı nakti ile cezalandırılır. 

Yedinci Fasıl 
Tevkifhane ve hapisaneden firar ve firara vesatet 

İki Yüz Doksan Sekizindi Madde — Bir 
kimse kanun dairesinde tevkif olunduktan sonra şa
hıslara karşı şiddet kullanarak veya kapı ve pencere 
kırarak ve duvar delerek tevkifhaneden kaçarsa üç 
aydan on sekiz aya kadar hapsolunur. 

İki Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Mu
vakkat ağır hapis ve muvakkat sürkün cezalarına 
mahkûm olan kimseler yukarıdaki maddede yazılı 
olan vasıtalara müracaat ederek ceza mevkilerinden 
kaçarlarsa baki kalan müddetlerime asıl ceza müdde
tinin üçte birinden yarısına kadar müddet zammiyle 
cezaları çoğaltılır. 

Eğer müebbet sürgün cezasına mahkûm olan kim
se menfasından kaçarsa on iki aydan on sekiz aya 
kadar ağır hapis cezası çektirildikten sonra menfasına 
iade olunur. 

Müebbet ağır hapis cezasını görmekte olanların 
firarı halinde ağır devre müdeti iki sene çoğaltılır. 

Üç Yüzüncü Madde — Kaçan mevkuf ve 
mahkûm bir gûna cebir ve tazyik neticesi olmayarak 
on beş gün zarfında kendiliğinden gelip teslim olur
sa geçen maddelerde gösterilen cezaların altıda biri 
hükmolunur. 

Üç Yüz Birindi Madde — Her kim bir 
mevkuf veya mahkûmun tevkifhane ve hapisaneler-
den kaçmasını hazırlar veya kolaylatırsa kaçan kim
senin irtikâp etmiş olduğu cürmün şiddetine ve ik
mal etmekte bulunduğu cezanın nevi ve müddetine 
nazaran bir aydan otuz aya kadar hapis cezasına 
müstahak olur. 

Eğer mahkûmun çektiği ceza müebbet ağır ha
pis ise kaçmasını hazırlayan ve kolaylatan kimsenin 
cezası yirmi aydan dört seneye kadar hapistir. 
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Eğer mahkûmun kaçmasını hazırlamak ve kolay
lamak için fail 298 nci maddede mezkûr vasıtalardan 
bir kısmını kullanır ve bu yüzden mahkûm kaçmış 
olursa ceza iki seneden beş seneye kadar hapistir. 

Eğer kaçmamış ise ceza bir aydan üç seneye ka
dar hapistir. • • . . 

Eğer bu âdâm mevkuf veya mahkûmun usul ve 
füruundan ve karı kocadan ve kardeş ve kız kardeş
lerinden biri ise göreceği ceza üçte bir miktarı azal
tılır. 

Üç Yüz İkindi Madde — Bir fevkuf veya 
mahkûmun muhafaza veya nakline memur olan kim
se her ne suretle olursa olsun onun kaçmasını hazır
lar veya kolaylaştırırsa bir seneden beş seneye kadar 
hapsolunur. 

Eğer mahkumun görmekte olduğu ceza idam ve 
müebbet ağır hapis ise failin göreceği ceza beş se
neye kadar ağır hapistir ve beş sene müddetle hide-
matı ammeden memnuniyet cezası dahi hükmolunur. 

Eğer kaçmasını hazırlamak ve kolaylamak için 
fail, kaçağın şiddet kullanmasında veyahut kapı ve 
pencere kırmasında ve duvar delmesinde kaçakla 
birleşir veya silâh ve sair böyle bir işe lâzım olan 
şeyleri verir veya bunların tedarikini menetmezse 
mahkûmun kaçmış olması halinde memur, yedi seneye 
kadar ağır hapis ve müebbeden hidematı ammeden 
memnuiyeti ile cezalandırılır ve kaçamadığı takdirde 
memura beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Üç Yüz Üçüncü Madde — Firar maddesi 
memurun kayıtsızlık veya tedbirsizliğinden neşet et
miş ise memur hakkında üç aydan iki seneye kadar 
hapis cezası tertip olunur ve kaçağın görmekte olduğu 
ceza idam ve müebbet ağır hapis olduğu takdirde 
hapis cezası bir seneden üç seneye uzar. Bu iki suret
te üç seneye kadar hidematı ammeden memnuniyet 
cezası da verilir. 

Üç Yüz Dördüncü Madde — Geçen mad
delerde beyan »olunan şedit muamele, silâh ile veya 
üç. ve daha ziyade kimsenin birleşmesiyle veyahut 
bunların evvelce vukubulan ittifakları neticesi olarak, 
işlenmiş ise mezkûr maddelerde yazılı cezalar üçte 
bir miktarı f azlalaştırılır. 

Üç Yüz Beşinci Madde — Bir mevkuf veya mah
kûmun muhafazasına veya nakline memur bulunan 
kimse mevkuf veya mahkûmun mevkufiyeti halinde 
bulunduğu veyahut cezasını çekmekte olduğu mahal
den velev muvakkaten olsun kanun ve nizamın tec
viz ettiği ahvalin haricinde uzaklaşmasına müsaade 
ederse bir aydan bir seneye kadar .hapsolunur. 
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Bu müsaade neticesi olarak mevkuf veya mahkûm 
kaçmış olursa memura verilecek hapis cezası altı ay
dan dört seneye kadar uzak ve her halde üç seneye 
kadar hidematı ammeden memnuıyete cezasına da 
müstahak olur, 

Üç Yüz Altıncı Madde — Bir mevkuf veya mah
kûmun muhafazasına veya nakline memur bulunan 
kimse 303 ncü ve 305 nci maddelerde beyan olunan 
cürümleri irtikâp ettiği takdirde firar vukuundan iti
baren üç ay zarfından kaçakların yakalanmaları ya
hut kendiliklerinden teslim olmaları sebeplerini elde 
ederse 303 ncü maddede beyan olunan cezadan 305 
nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan temditten 
muaftır." 

Üç Yüz Yedinci Madde — İşbu kanunda tasrih 
olunan hallerin gayrı olarak bir mahkûm mahkûmiye
tinin müstelzim olduğu vazifelere muhalif hareket et
tiği takdirde bervechiati mücazata müstahak olur. 

1. Mahkûmun mahkûm bulunduğu ceza, hidema
tı ammeden veyahut meslek ve sanatın icrasından mem-
nuiyet keyfiyetleri ise mahkûm bulunduğu ceza müd
detlerine asla halel gelmemek üzere hakkında bir se
neye kadar hapis ve yüz liraya kadar ağır cezayi nak-
tî tertip olunur. 

2, Mahkûmun mahkûm bulunduğu ceza emni
yeti umumiye nazareti altında bulunmaktan ibaret ise 
bir aydan bir seneye kadar hapis cezasına müstahak 
olur ve mevkufiyet ve mahkûmiyet müddetinde em
niyeti umumiye nezareti altında bulunmak cezasının 
cereyan müddeti tatil olunur, 

Sekizinci Fasıl 
Kendiliğinden lhkakı Hak Edenler 

Üç Yüz Sekizinci Madde — Bir kimse Hükümete 
müracata muktedir olduğu ahvalde iddia eylediği bir 
hakkı istihsal maksadıyle eşya üzerinde kuvvet safile 
kendiliğinden hakkını ihkak ederse otuz liradan elli 
liraya kadar ağır cezayi naktiye mahkûm olur. 

Eğer fail eşya üzerinde devil de şahıslara karşı teh
dit veya şiddet istimal etmiş olursa bir aydan bir se
neye kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayi nak
tiye mahkûm olur, 

Şiddet silâh ile veya dövmek ve yaralamak ile vu
kua gelirse dövmek ve yaralamaktan dolayı 456 nci 
maddenin birinci fıkrasında beyan olunan ahvalde da
ha ağır bir netice husule gelmediği takdirde hapis iki 
aydan ve ağır cezayi nakdî kırk liradan aşağı olamaz. 

Cürmün faili hakkım ispat ederse göreceği cezanın 
dörtte üçü kadar indirilir. 

Resen takibi iktiza eden diğer bir cürüm dahi bir
likte irtikâp olunmamış olmak şartıyle bu maddede 
beyan,olunan cürümden dolayı takibat icrası şahsî da
va ikâmesine bağlıdır. 

Üç Yüz Dokuzuncu Madde — Hükmen kendi 
yedi nez olunupta müstahkiklere testini kılınan gayri
menkul mallan tekrar zapta ve işgal eden veya mah
cuz gayrimenkul malı vaziyet talihinden sonra tahrip 
eyleyen veyahut kendi yedinde veya başkası nezdindc 
olup usulen haciz altına alınan veya vaziyet edilen 
menkul malım alan veya telef veya sarf ve helak eden 
kimse üç aydan üç seneye kadar hapsolunur ve otuz 
liradan yüz elli liraya kadar ağır cezayi nakdî alınır. 

Üç Yüz Onuncu Madde — Yukandaki maddede 
yazılan ahval, mühür bozmak veyahut birden ziyade 
silâhlı kimseler tarafından cebir ve şiddet kullanmak 
suretiyle icra edilirse fail altı aydan beş seneye kadar 
hapsolunur. 

BEŞİNCİ BAP 
Ammenin Nizamı Aleyhine İşlenen Cürümler 

Birinci Fasıl 
Bir Cürüm İkama Tahrik ve Igra 

Üç Yüz On Birinci Madde — Bir cürüm ikaı âha-
ri alenen gururunu okşamak suretiyle tahrik eden 
kimse eğer tahrik ettiği cürümün cezası muvakkat ağır 
hapis fevkinde bir ceza ise tahrikten dolayı üç sene 
hapse muvakkat ağır hapis veya müebbet sürgün ve
ya hapis cezasını müstelzîm ise fiilî, nevine göre üç 
seneye kadar hapse; vesair hallerde yüz liraya kadar 
ağır cezayi naktiye mahkûm olur. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda beyan olunan hallerde 
ceza tahrik olunan cürüm için muayyen cezanın aza
mî Iıaddinin üçte birini tecavüz edemez, 

Üç Yüz On İkinci Madde — Kanunun cürüm 
addettiği bir fiilî alenen meth ve istihsali eden ve hal
kı kanuna ademî itaate tahrik yahut cemiyetin muh
telif* sınıflannı umumun emniyeti için tehlikeli bir 
tarzda kin ve adavete tahriş eyleyen kimse bir seneye 
kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayı naktiye 
mahkûm olur. 

İkinci Fasıl 
Cürüm İkaı İçin Cemiyet Teşkil Edenler 

Üç Yüz On Üçüncü Madde —• Beş kişi ve daha 
ziyade kimse adliye kuvveti veya ammenin emniyet 
veya selâmeti veya adabı ve aile intizamı yahut mal 
ve şahıs aleyhine cürüm işlemek için bir cemiyet teş
kil ettiği halde bunlardan her birisi yalnız cemiyet teş
kilinden dolayı üç seneye kadar hapse mahkûm olur. 



Bu cemiyete dahil olanlar on sekiz aya kadar hap
se ve yüz elli liraya kadar ağır cezayı naktiye mahkûm 
olurlar. 

Eğer bu cemiyet efradı dağlarda ve kırlarda ve 
umumî yollarda dolaşır, yahut içlerinden iki veya da
ha ziyadesi silâh taşır yahut emin bir mahalde silâh 
saklarsa altı aydan beş seneye kadar hapse mahkûm 
ölur< 

Eğer cemiyetin muharrik ve reisleri var ise onlar 
bu maddenin birinci fıkrasında altı aydan eksik ol
mamak üzere üç seneye ve ikinci fıkrasında bir sene
den eksik olmamak üzere beş seneye kadar hapse mah
kûm olur. 

Üç, Yüz On Dördüncü Madde — Bir kimse yukarı
daki madde veçhile teşekkül eden cemiyetler efradına 
veya onlardan bazısına bilerek ve bühtiyar barına
cak yer gösterir veya erzak veya esliha ve cephane 
tedarik veya sair suretle yardım eylerse bir seneye 
kadar hapse mahkûm olur. 

Bu suretle usul ve füruundan olan akrabasından 
ve karı koca ve kardeş ve kız kardeşinden birine 
barınacak yer gösteren veya erzak tedarik eden şahıs 
hakkında bu cezanın yarısından üçte ikisine kadarı 
azaltılır. 

Üç Yüz On Beşinci Madde — Cemiyet efradının 
veya bazısının cemiyet devam ettiği şuada veya cemi
yetin icabatından olarak yapmış oldukları cürümden 
dolayı 78 nci maddenin tatbikinden hâsıl olacak ce
za altıda birden üçte bire kadar fazlalaştırılır. 

ALTINCI BAP 
Ammenin İtimadı Aleyhinde Cürümler 

Birinci Fasıl 
Kalpazanlık ve Evrakı Naktiye Sahtekârlığı 

Üç Yüz On Altıncı Madde — 
1. Türkiye dahil ve haricinde tedavülü kanunen 

makbul ve mukarrer olan Türkiye meskukâtım. tak
lit eden. 

2. Zahiren daha fazla yüksek bir kıymeti haiz 
göstermek için sahih olan meskukâtı tağyir eyleyen. 

3* Meskukâtı taklit tağyir edenlerle veya bunlara 
ortak ve arkadaş olanlarla bir ittifak bu yoldaki mes
kukâtı Türkiyeye sokan veya dahil ve hariçte sarfeden 
veya bir suretle tadvüle koyan veya sarfedilmek ve
ya bir suretle tedavül ettirilmek üzere bir başkasına 
tedarik eyleyen. 

Kimse üç seneden ön iki seneye kadar muvakkat 
ağır hapis cezasıyle cezalandırılır. 
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Taklide esas tutulan asıl meskukâtın kanunî ve
ya ticarî kıymeti yüksek olduğu takdirde ceza beş 
seneden on beş seneye kadar ağır hapistir. 

Eğer takliden yapılan meskukâtın hakikî kıymeti 
sahih meskukâtın kıymetine muadil veya ondan faz
la ise ceza üç seneden beş seneye kadar ağır hapis
tir. 

Üç Yüz On Yedinci Madde — Yukarıdaki mad
dede vasıfları gösterilen meskukâtı ne suretle olursa 
olsun kıymetini tenkis ederek tağyir edenler veyahut 
bu yolda tağyir edenlerle bilittifak yukarıdaki mad
denin üçüncü fıkrası da tadat olunan fiillerden biri
ni işleyenler üç seneden beş seneye kadar ağır hapse 
konulun 

Üç Yüz On Sekizinci Madde — Devletçe darp 
ve imal olunan ziynet altınlarım taklit eden veya sah
tekârlık suretiyle yapan veyahut bunları herhangi bir 
suretle kıymetlerini azaltanlar ve bu kabil taklit edil
miş sahte ve kalp ziynet altınlarını ecnebi memleket
ten celbedenler ve bunları sürmekle meşgul olanlar üç 
seneden beş seneye kadar ağır hapse konulur. 

Üç Yüz On Dokuzuncu Madde — Meskukâtı ve 
ziynet altınlarım taklit ve tağyir edenler veya onlarla 

i birleşenler ile birleşmeksizin taklit ve tağyir olunmuş 
| meskukât ve ziiynet altınlarını bilerek alıp sarfeden ve

ya bir suretle tedavül ettiren şahıs 316 nci maddenin 
i birinci fücrasında beyan olunan surette üç seneden on 
' seneye kadar ağır hapse ve 317 nci maddede beyan 

edilen halde üç aydan otuz aya ve 318 nci maddede 
: beyan olunan halde üç aydan iki seneye kadar hapse 

mahkûm olur, 

Üç Yüz Yirminci Madde — Türkiye'de ecnebi 
meskukâtını taklit ve tağyir eden ve kıymetini azal
tan veyahut o makule kalp ve züyuf ecnebi mesku
kâtını hariçten Türkiyeye sokan veya bu kabil mes
kukâtı sarfeden veya bir suretle süren kimse üç se
neden beş seneye kadar ağır hapse mahkûm olur. 

Üç Yüz Yirmi Birinci Madde — Kalp ve züyuf 
meskukâtı ve ziynet altınlarını bilmeyerek almış ve 
bilerek sarfetmiş veya bir suretle sürmüş olanlar yüz 
liraya kadar ağır cezayi naktiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Yirmi İkinci Madde — Kalpliği kolaylık
la anlaşılabilir surette ise geçen maddelerden yazılan 
ceza altıda birden üçte bire kadar azaltılır. 

Üç Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Kalp meskukât 
ve ziiynet altını darbına veya meskukâtı veya ziynet 
altınını tağyir has olan alât ve edevat yapan veya 
bilerek hıfzeden kimse üç sene ağır hapis cezaslyle 
cezalandırılır. 
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Uç Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Geçen mad- | 
delerde beyan olunan fiillerin ağır hapis cezasını müs-
telzim olanlarına elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
cezayi naktî ile beraber emniyeti umumiye nezareti 
altına alınmak cezası da ilâve olunur. 

Üç Yüz Yirmi Beşinci Madde — Taklit veya tağ
yir etmiş olduğu meskukât ve ziynet altınlarını sürü
me çıkarmazdan ve hiç bir taraftan haber ve malûmat 
alınmazdan evvel bilibtiyar Hükümeti lıaberdar eden 
şahıs cezadan müstesnadır. I 

Üç Yüz Yirmi Altıncı Madde — Ceza kanunu 
tatbikatında itibarı amme senedatı meskukât gibidir. 

«İtibarı amme senedat» tabirinden, kanunen mes- } 
kûkât gibi tedavül eden evrakı nakliyeden maada Hü
kümetler tarafından ihraç edilerek alınıp satılan hâ
miline muharrer senetler ve kuponlar ve haiz olduk
ları mezuniyete binaen müessseler tarafından ihraç 
edilmiş olupta kanunen veya ticareten tedavül etmekte 
bulunan diğer bütün evrak manası maksuttur. 

İkinci Fasıl 
Devlete alt mühür ve damgalarla sair alâmetlerin i 

taklidi 
Üç Yüz Yirmi Yedinci Madde —- Hükümetin 

emir ve kararları üzerine konulmaya mahsus olan 
devlet mührünü sahte olarak yapan veya başkası ta
rafından yapılmış olsa bile böyle sahte mührü kulla
nan kimse üç seneden on seneye kadar ağır hapis ce
zasına ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır ce- I 
zayi nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Devlet daire
lerinden veya vilâyet ve mahiyetlerden veya hüküme
tin nezareti altında bulunan müesseselerden birisinin 
mührünü sahte olarak yapan veya başkası tarafından 
yapılmış olsa bile böyle sahte mührü kullanan üç se
neden altı seneye kadar ağır hapis cezasına ye yüz elli 
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Kanunen 
veya hükümetin emri ve kararı mucibince umumun 
itimadını tevsike mahsus olan alelumunı damgalar 
ile altın ve gümüşe mahsus ayar damgası ve marka
ları ve sair alâmetleri sahte olarak yapan veyahut 
başkası tarafından yapılmış olsa bile bunları kulla- ı 
man kimse üç aydan üç seneye kadar hapse ve yüz li
raya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm ohır. 

Bu gibi sahte ve taklit edilmiş şeylerin kullanıl
ması cürmünde ortaklığı olmasa faile bunları havi eş
yayı bilerek satanlar aynı ceza -ile cezalandırılır. 

Üç Yüz Otuzuncu Madde — Geçen maddelerde 
beyan olunan damga, mühür vesaiir aletleri sahte ola- \ 

rak yapmış ve kullanmış olmayıpta tekerrürü kabil 
olmayacak bir suret ve vasıta ile bunların yalnız eser 
ve alâmetlerini taklit etmiş olan kimse hakkında eğer 
327 nei maddede yazdı ahvale matuf işe bir seneden 
üç seneye ve eğer 328 ve 329 ncu maddelerde yazılı 
ahvale matuf ise altı aydan on sekiz aya kadar hapis 
ve her iki takdirde yüz liraya kadar ağır cezayı nakdî 
hükmolunur. 

Üç Yüz Otuz Birinci Madde — Devletin kıymetli 
evrakını veya Hazine ve Adliye ve posta veyahut 
damga pullarım takliden yapan kimse üç seneden beş 
seneye kadar ağır hapse ve elli liradan yüz eDi liraya 
kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Otuz İkinci Madde — Yukarıdaki madde
de yazılan kıymetli evrakı veya pulları basmak üzere 
takliden kalıp veya bu âlâtı tatbik etmek ve kullan
mak üzere fitigiranh kâğıt, yapan; bir seneden Uç se
neye kadar hapse ve elli liraya kadar ağır cezayı nak
diye mahkûm olur. 

Üç Yüz Otuz Üçüncü Madde — Sahte olarak ya
pılmış olan kıymetli evrak ve pullar kullanan ve sa
tan veyahut bir suretle süren kimse bir seneden üç 
seneye kadar hapse ve yirmi beş liraya kadar ağır ce
zayı nakdiye mahkûm ohır. 

Üç Yüz Otuz Dördüncü Madde — Kullanılmış ve 
iptal edilmiş olan pulları evrak ve eşya ve mektup 
üzerine bilerek yapıştırıp tekrar kullanan kimse elli 
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Otuz Beşinci Madde — Geçen maddeler
de 'beyan olunan cürümlerden birinde cürme ortaklığı 
olmayıpta böyle sahte mühür ve damgalan veyahut 
münhasıran bunlan yapmaya mahsus ı âlât ve ede
vatı bilerek bulunduran kimse iki seneye kadar hapse 
ve elli beş liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm 
olur. 

Üç Yüz Otuz Altıncı Madde — Bir kimse bu fasıl
da beyan olunan damga, alâmet ve markaların asıl
larını bir takrip ele geçirip bir şahsın zararına yahut 
kendisinin veya başkasının menfaatine kullanacak olur-! 
sa geçen maddelerde beyan olunan cezalar yarısına 
kadar indirilmek sariliyle hükmolunur. : 

Üç Yüz Otuz Yedinci Madde — Şimendifer veya 
sair nakliye vasitalanna mahsus biletleri sahte ola
rak yapan veya tağyir eden veya bu sahte biletleri 
kullanan kimse bir seneye kadar hapse ve elli liraya 
kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm ohır. 

Üç Yüz Otuz Sekizinci Madde — IBir kimse kıy
metli evrak veya pulların ve şimendifer vesair nakliye 
vasıtaları biletlerinin ne için ve ne suretle kullanıla-



cağına dair olan işaretlerini imha ve her ne suretle 
oîursa olsu izale eder veya bu gibi evrakı bilerek 
kullanırsa altı aya kadar hapse ve yirmi beş liraya 
kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üçüncü Fasıl 
Evrakta Sahtekârlık 

Üç Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Bir memur 
memuriyetini icrada tamamen veya kısmen sahte bir 
varaka tanzim eder veya hakikî bir varakayı tağyir ve 
tahrif eyler ve bundan dolayı umumî ve hususî bir 
mazarrat tevellüd edebilirse, üç seneden on seneye 
kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. Eğer işbu va-
raka, sahteliği ispat edilmedikçe muteber olan evrak 
kabilinden ise ağır hapis cezası beş seneden on iki 
seneye kadar veriHr. 

Evrakın musaddak suretleri kanunen zayi olan 
asılları makamına kaim olmak lâzım geldiği takdirde 
mezkûr suretler hakkında asılları gibi muamele olu
nur. 

Üç Yüz Kırkıncı Madde — Bir memur memuri
yetini icra halinde bir varaka tanzim veyahut tahrir 
ederken hakikate muvafık olmayan keyfiyet ve ifa
deleri sahih ve huzurunda cereyan etmiş gibi göste
rir yahut zaptına memur olduğu ifadeleri zaptetmez 
yahut bu İfadeleri değiştirir İse bundan dolayı umumî 
veya hususî bir zarar tevellüt edebildiği takdirde bâ
lâdaki maddede yazılı olan cezalar ile cezalandırılır. 

Üç Yüz Kırk Birinci Madde — Bir memur ash 
mevcut olmayan resmî bir varakanın musaddak sure
tini tasni ve kanunî şekline uydurarak ita eyler ya
hut aslını değiştirip mahvetmeksizin işbu asla muga
yir bir suret verir ise üç seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis cezası görür. Eğer işbu varaka, sahteliği 
ispat olunmadıkça muteber addolunan evrak kabilin
den ise ağır hapis cezası dört seneden eksik olamaz. 

Eğer sahtekârlık resmî evrak münderecatının sıh
hatini tasdik esnasında irtikâp olunmuş ise bundan do
layı umumî veya hususî bir zarar tevellüt edebildiği 
takdirde fail hakkında bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

Üç Yüz Kırk İkinci Madde — Bir kimse res
men memur olmadığı halde 339 ncu maddede göste
rilen suretlerle resmî bir varaka da sahtekârlık yapar
sa yedi seneyi tecavüz etmemek üzere ağır hapis ceza-
sıyie cezalandırılır. 

Eğer vesika kanunen sahteliği ispat olunmadıkça 
muteber olan resmî evrak kabilinden ise dört sene
den sekiz seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 
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Ve eğer bu sahtekârlık salın vücudunu farzederek 
yahut sahih olan aslına mugayir surette yazarak veya
hut sahih bir sureti'tarif eyleyerek resmî bir varaka
nın sureti üzerinde irtikâp olunmuş ise üç sene ağır 
hapse mahkûm olur. 

Eğer mezkûr varaka kanunen, sahteliği ispat olun
madıkça muteber addolunan evrak kabilinden ise dört 
sene ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Üç Yüz Kırk Üçüncü Madde — Her kim resmî 
bir varaka tanzimi esnasında kendisinin veya başka
sının hüviyet ve sıfatı yahut mezkûr varaka ile sıh
hati ispat olunacak sair ahval hakkında memurine 
karşı yalan beyanatta bulunursa bundan dolayı umumî 
veya hususî bir zarra husule geldiği takdirde üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezasıyle cezalandırılır. 

Eğer mezkûr varaka teveliüdât, münaucehat ve ve
fiyata yahut adlî .işlere müteallik bulunursa fail altı 
aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Üç Yüz Kırk Dördüncü Madde — Her kim ticaret 
evrak ve senedat tanziminde kendisinin veya başka
sının hüviyeti hakkında yalan beyanatta bulunursa 
üç aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Üç Yüz Kırk Beşinci Madde — Bir kimse tamamen 
veya kısmen sahte olarak hususî evrak ve senedat tan
zim eder yahut sahih olarak tanzim olunmuş bir va
raka veya senedin yazılarını tağyir eylerse bundan 
umumî veya hususî bir mazarrat tevellüt edebildiği 
ve böyle sahte veya muharref bir varaka veya sene
di faili yahut bilerek başkasını kullandığı takdirde bir 
seneden üç seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Üç Yüz Kırk Altıncı Madde — Bir kimse sahte
kârlık çürmünde ortaklığı olmaksızıı sahte bir vara
kayı bilerek kullanır veya anınla menfaat temin eyler
se mezkûr varaka resmî evraktan ise 343 ncü ve hu
susî evraktan ise 345 nci maddelere tevfikan ceza gö
rür. 

Üç Yüz Kırk Yedinci Madde — Bir kimse geçen 
maddelerde beyan olunan cürümleri kendisi veya baş
kası için sahih bir keyfiyetin esbabı sübutiyesini te
darik maksadıyle işlemişse resmî evrak sahtekârlığından 
dolayı bir aydan iki seneye kadar ve resmî olmayan 
evrak sahtekârlığından dolayı altı aya kadar hapis ce
zasına mahkûm olur. 

Üç Yüz Kırk Sekizinci Madde — Bir kimse tama
men veya kısmen bir varakanın aslını yahut aslın zı
yaı takdirinde kanunen makamına kaim olan sureti
ni ortadan kaldırır, veyahut bozar ve bundan umumî 
veya hususî bir zarar neşet ederse icabı hale göre 
341, 344, 345 ve 347 nci maddelerde bildirilen fark-
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îara göre mezkûr maddelerde yazılı cezalarıyle cezalan
dırılır. 

Üç Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Geçen mad
deler ahkâmının tatbiki hususunda kanunen mahke
meler ve resmî daireler huzurunda muteber sayılan 
evrak tanzimline mezun olan kimseler resmî memur 
gibidirler. 

(Poliçeler ve ciro suretiyle nakli kabil olan yahut 
hamiline ait olmak üzere yazılan ticaret senetleri res
mî varaka hükmündedir. 

Dördüncü Fasıl 
Hüvviiyet Cüzdanı ve Nüfus Tezkeresi, Pasaport 

Ruhsatname, İlmühaber, Şahadetname ve 
Beyannamelerde Sahtekârlık 

Üç Yüz'Ellinci Madde — 
1. Hüviyet cüzdanlarını, nüfus tezkerelerini, pa

saportları ve ruhsatnameleri taklit edenler; 
2. Bu gibi.sahih vesikaları kimlere ita kılınmış 

ise onlardan başkasına veya diğer bir mekân ve za
manda verilmiş gibi göstermek maksadıyle tağyir ve 
tahrif edenler yahut bunların sıhhat ve itibarı için lâ
zım gelen tasdik muamelesini ve matlup olan şartla
rını sahte olarak ifa kılınmış gibi gösterenler; 

3. Böyle taklit edilmiş ve tahrip olunmuş nüfus 
tezkeresi ve hüviyet cüzdanı ve pasaport ve ruhsat
nameleri kullanan veya kullanmak maksadıyle baş
kalarına teslim ve ita eyleyenler; 

'Bir aydan sekiz aya kadar hapis cezasına mah
kûm olurlar. 

Üç Yüz EHi Birinci Madde — Bir kimse hüviyet 
cüzdanı, nüfus tezkeresi, ruhsatname ve pasaport al
mak maksadıyle bu evraka kendi isim ve şöhret ve
ya sıfatını sahte olarak dercettirir veyahut şahadet 
etmek suretiyle bu yolda evrak almak fiilinde başka
sının cürüm ortağı olursa altı aya kadar hapis ve kırk 
beş liraya kadar ağır cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

Üç Yüz Elli İkinci Madde — Bir memur memu
riyetini icra halinde geçen maddelerde beyan olunan 
cürümlerden birini işler veya her ne suretle olursa 
olsun, bu cürümleri işlemekte başkasıyle frirleşirse al
tı aydan Uç seneye kadar 'hapis cezasıyle cezalandırılır. 

Üç Yüz Elli Üçüncü Madde — Zabıtanın teftişi
ne tâbi defter tutmaya veya kendi sanat ve mesleki
nin muamelâtına dair zabıtaya malûmat vermeye mec
bur olanlardan bu defterler de sahtekârlık eden ve 
yanlış malûmat veren veya sahte tarih koyan üç 
aya kadar hapis cezasına ve kırk liraya kadar ağu* 
cezayı nakdî itasına mahkûm olur. 

Üç Yüz Elli Dördüncü Madde — ^abip veya ec
zacı veya sıhhiye memuru hükümetle emniyet ve 
itimat olunacak bir vesikaya hatıra bjmaen hakikate 
muhalif olarak verirse yüz liraya kadar ağu* cezayı 
nakdî ile cezalandırılır. 

Ve böyle hakikate muhalif olarak tanzim olunmuş 
vesikayı kullanan kimse hakkında dahi, aynı ceza ter
tip olunur. Eğer bu gibi hakikate muhalif vesikaya 
mebni deli olmayan bir kimse tımarhsneye kabul ve 
orada ikamete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir 
zarar zuhura gelirse failin göreceği cjeza altı aydan 
üç seneye kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada fiil failin kendisine yahut 
başkasına verilmiş veyahut vait ve temin olunmuş pa
ra vesair menfaat mukabilinde irtikâp olunmuş ise 
göreceği ceza üç aydan iki' seneye kadar hapistir. 

Eğer vesikadan ikinci fıkrada yazılı! olan fahiş za
rar zuhura gelmiş ise ceza bir seneden beş seneye 
kadardır. 

Her halde cezaya otuz liradan elli liraya kadar 
ağır cezayı nakdî ilâve edilir, 

Para veren veya vait yahut menfaat temin veya 
vaadeden kimse hakkında dahi üç aydan 'bir seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur ve veıfilîp alman pa
ra vesair eşya dahi müsadere olunur. 

Üç Yüz Elli Beşinci Madde — Bir memur veya 
vesika itasına salâhiyeti olan diğer birj kimse bu ve
sikaları verdiği kimseler hakkında teveccüh veya hu
susî ve umumî emniyet celbine veya hizmet Ve me
muriyet ve kanunun temin ettiği müsaade ve menfa-
aflar kazanmaya yahut bazı hizmet jve memuriyet
lerden kurtulmaya medar olacak surette hüsnü hare
kete ve fakra zaruretine vesair haltere jdair yalan ola
rak şahadet eylerse iki aya kadar hapijs ve elli liraya 
kadar ağır cezayı nakdî hükmolunur. j 

Üç Yüz Elli Akıncı Madde — Bir 
daki iki maddede yazılı sıfat ve salâhiyeti 
madiği halde ilmühaber ve vesikaları 
bunların sahih olanlarını tahrif eyler 
yolda tanzim olunmuş ilmühaber ve 
nırsa altı aya kadar bapsolunur. 

taklit 
V 5 

kimse yukarı-
i haiz ol-
eder yahut 

bir kimse bu 
vesikaları kulla-

Üç Yüz Elli Yedinci Madde — Bir kjimise gösterdiği 
sahih bir vesika veya ilmühaberin ve şahadetnamenin 
Hükümeti aldatmak için kendisine veya başkasına ait 
olduğunu yalandan iddia ederse yukarıki maddede ya-
zıh olan ceza De cezalandırılır. 
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Beşinci Fasıl I 
Ticaret ve Sanayie ve Müzayedeye Hile ve Fesat I 

Karıştırmak Cürümleri I 
Üç Yüz Elli Sekizinci Madde — Her kim yalan I 

havadis neşir ve işaasıyle veya hileli vasıtalar ile I 
umumî pazarlar yahut ticaret borsalarında amele üc- I 
retlerinin veya erzak veya emtia yahut umumî pazar
larda alınıp verilen Veya esham borsalarına kabul I 
edilen evrak ve senedat piyasasının artıp eksilmesine I 
sebebiyet verirse üç aydan üç seneye kadar hapis ve I 
yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdî I 
ile cezalandırılır. I 

Üç Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Bundan evvel- I 
ki maddede yazılı cürüm resmî ruhsatı haiz simsar I 
yahut borsa tellâlları tarafından irtikâp olunursa failin I 
göreceği ceza bir seneden beş seneye kadar hapis ve I 
meslek ve sanattan muvakkaten memnüiyet ve elli I 
liradan az olmamak üzere ağır cezayı nakdidir. I 

Üç Yüz Altmışıncı Madde — Her kim resmî dam- I 
gah ölçü ve tartıları taklit ve tağyir eder ve bundan I 
dolayı umumî veya hususî bir zarar tevellüt eylerse I 
bir aya kadar hapse Ve yirmi beş liraya kadar ağır 
cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Eğer fail, bu gibi kile ve ölçü ve tartılan umumî I 
bir müessese işlerinde kullanırsa üç aya kadar hapse ve 
elli liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Umumî bir müessese müdürü taklit ve tağyir olun- I 
muş kile ve tartı ve ölçüleri yalnız yedinde bulundur
muş olmasından dolayı elli liraya kadar ağır cezayı 
nakdiye mahkûm olur. I 

Üç Yüz Altmış Birinci Madde — Her kim iltizam 
ettiği taahhüdü icra etmeyerek resmî bir daireye veya 
bir hizmeti âmme ifasına yahut bir musibeti âmme
nin önüne almaya elzem olan erzak ve eşyanın fik- I 
danına sebebiyet verirse bir seneden üç seneye kadar 
hapse ve yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere iki 
yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Taahhüdün icra olunmaması failin yalnız ihmal ve 
teseyyübünden ileri gelmiş ise 'bir seneye kadar hapse 
ve yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm I 
olur. I 

Üç Yüz Altmış İkinci Madde — Bir kimse yukarı
daki maddede yazılı olan erzak ve eşyanın nevinde ve 
keyfiyet ve kemiyetinde hile ve İıuda irtikâp ederse 
altı aydan beş seneye kadar hapis cezasıyle beraber 
yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar ağır cezayı 
nakdî itasına mahkûm olur. 

(Resmî daireye veya bir hizmeti âmmeye mahsus 
olarak itası taahhüt olunan sair levazıma hile ve huda I 

karıştırdığı takdirde failin göreceği ceza iki seneye ka
dar hapis ve yüz elli liraya kadar ağır cezayı nakdidir. 

Üç Yüz Altmış Üçüncü Madde — Bir kimse 
ticaret ettiği sırada müşterisine bir şey yerine aynı 
şey olmak üzere diğer bir şey yahut menşe ve ev
safı ve miktarı beyan yahut mukavele olunan surete 
mugayir olarak bir şey ita ederse altı aya kadar ha
pis ve elli liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm 
olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taallûk ederse failin 
duçar olacağı ceza on sekiz aya kadar hapis ve otuz 
liradan aşağı olmamak üzere ağır cezayı nakdidir. 

Üç Yüz Altmış Dördüncü Madde — Bir kimse sı
fat veya memuriyeti yahut meslek ve sanatı icabınca 
vâkıf olupta gizli tutmaya mecbur olduğu fennî ke
şif ve ihtiralara yahut sınaî tatbikata müteallik malû
matı İfşa ederse mutazarrır olan kimsenin şahsî da
vası üzerine altı aya kadar hapse ve on beş liradan 
yiüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Altmış Beşinci Madde — Yukarıki mad
dede yazılan sırlar Türkiye'de sakin olmayan bir ec
nebiye yahut memurlarına ifşa olunmuş ise failin bir 
aydan bir seneye kadar hapse ve otuz liradan iki yüz 
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Altmış Altıncı Madde — Her kim Hükü
met hesabına olarak icra kılınan müzayede ve münaka
şada şiddet veya tehdit ile veya hediye vaat ve ita-
sıyle veya sair menfaatler teminiyle veya gizli ittifak 
yahut sair hileli vasıtalar ile rekabeti men veya 
ihlâl, yahut müzayede ve münakaşada pey sürenleri 
çekilmeye sevkederse üç aydan bir seneye kadar hap
se ve otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye 
mahkûm olur. 

Eğer fail kanunen veya Hükümet tarafından mü
zayede veya münakaşaya memur olan kimse ise bir 
seneden üç seneye kadar hapis ve elli liradan dört yüz 
liraya kadar ağır cezayı nakdî hükmolunur. 

Üç Yüz Altmış Yedinci Madde — Gerek resmî dai
reler marifetiyle ve gerek beynennas biîmüzayede 'alı
nıp satılacak yahut kiraya verilip alınacak mal ve 
mülklerin müzayedesinde yukarıki maddede gösteri
len suretlerden biriyle rekabeti men veya ihlâl yahut 
müzayedeye pey sürenleri çekilmeye mecbur edenler 
bir aydan üç aya kadar hapse ve otuz liradan yüz 
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Altmış Sekizinci Madde — Bir kimse ken
disine veya başkasına vaadolunmuş para veya sair 
menfaat mukabilinde müzayedeye veya münakaşaya 



devamdan istinkâf suretiyle müzayedeye fesat karış-
tırırsa altı aya kadar hapse ve otuz liradan elli liraya 
kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

YEDİNCİ BAP 
Ammenin Selâmeti Aleyhinde Cürümler 

Birinci Fasıl 
Yangm, Su Baskını ve Gark ve Sair Büyük 

Tehlikelere Müteallik Cürümler 
Üç Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Bir bina ve 

sair inşaata ve henüz biçilmemiş veya biçilmiş mah
sulâta veya hububata ve erzak yığın veya ambarına 
ateş verip kısmen veya tamamen yakan kimse üç se
neden altı seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

Üç Yüz Yetmişinci Madde —• Süknaya mahsus 
bir binaya yahut ammeye müteallik binalara yahut 
ammenin istimaline mahsus bir mahalle veya sanayi 
tezgâhlarına ve tüccar ambarlarına ve iştial ve infi
lâkı kabil şeylerin mahzenlerine ve tersanelere ve şi
mendifer arabalarına ve madenlere ve ormanlara 
ateş verip kısmen veya tamamen yakanlar beş se
neden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapse mah
kûm olur. 

Üç Yüz Yetmiş Birinci Madde — Yakılan hususî 
binalar ve mahsulât kıymetçe az okluğu surette fail 
369 ncu maddede üç adan ve 370 nci maddede altı 
aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Üç Yüz Yetmiş İkinci Madde — Geçen madde
lerde beyan olunan 'binalar ve eşyayı.tamamen veya 
kısmen tahrip etmek maksadıyle bir kimse lâğım, tor
pil vesair bu kabilden mamulât veya infilâkı kabil bir 
şey koyar veya patlatır yahut bu neticeyi husule ge
tirecek kabili iştial bir madde vaz veya isal eylerse 
yukarıda yazılı maddelerde beyan olunan cürümlerin 
hangisini yapmak kastında bulunmuş ise ona göre 
cezalandırılır. 

Üç Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — İBir kimse su 
basmasına kasten sebebiyet verip bu suretle başka
sının malını tehlikeye maruz bırakırsa üç seneden on 
seneye kadar ağır hapse mahkûm ohır. 

Eğer bunu kendi malını kurtarmak ve muhafaza 
etmek maksadıyle yapmış ise cezası bir seneden aşa
ğı olmamak üzere 'hapistir. 

Üç Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Başkasının 
hayatı için tehlikeli olduğu vukuundan evvel anlaşı
labilen bir suretle kasten su basmasına sebep olan 
kimse beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
ile cezamadırıhr. Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne 
sebebiyet vermişse bunun cezası müebbeden ağır ha
pistir, 

Üç Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Kastî olmaksı
zın su basmasına sebebiyet verip bu suretle ferdin 
hayat ve malını tehlikeye koyan kintee bir seneye 
kadar hapis ite mücazat olunur. Eğer bu hal bir kim
senin ölümüne sebep olmuş ise cezası a Ki aydan aşağı 
Olmamak üzere hapistir. 

Üç Yüz Yetmiş Altıncı Madde —i- Her kim su 
basmasına veya sair musibetlere karşı umumî bir 
müdafaa ve tahaffuza mahsus setleri, siperleri vesair 
eserleri tahrip suretiyle bir tuğyan vesair musibetler 
tehlikesine meydan verirse beş seneye kadar ağır hap
se mahkûm olur. 

Eğer tuğyan ve musibet vukubuîmuş ise on seneye 
kadar ağır hapse mahkûm ohır. 

Üç Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Her kim gemi
lere yahut sair su yüzünden yüzen veya bulunan ya
pılara ateş verip yakar veya her ne j suretle olursa 
olsun kasten işlediği fiil ile bunlardan birinin batması
na sebep ohırsa üç seneden on seneye kadar ağır hap
se mahkûm ohır. 

Üç Yüz Yetmiş Sekizinci Madde 4- Geçen mad
delerde yazılı fiillerden biri askerî müesseselere ve 
Hükümet ambarlarına ve Devlet tersanelerine ve fab
rikalarına ve sefinelerine karşı işlenirse fail yedi se
neden on beş seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
ohır. 

Üç Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde; — Bir kimse 
deniz fenerlerini ve sair işaretleri değiştirerek veyahut 
bir suretle konuldukları yerden kaldırarak yahut yan
lış işaretler ihdas ve sair sanialar ijka ederek bir 
geminin batması tehlikesine meydan verirse beş se
neye kadar ağır hapse mahkûm olur. ~ 

Bu hareketiyle geminin batmasına sebep olursa 
yukarıdaki iki maddeye göre ceza verilir. 

Üç Yüz Sekseninci Madde — Bir kimse bir yangı
nın sondürülmesine veya su basmasından ve deniz 
kazasından tahaffuza mâni olmak kastiyle yangını sön
dürmeye veya diğerlerinden tahaffuza mahsus âlâ t ve 
edevatı ve her nevi vasıtaları gizler veya çalar veya 
kullanılmayacak hale getirirse bir senelden beş seneye 
kadar hapis ile cezalandırılır. 

Üç Yüz Seksen Birinci Madde — 369 ve 370 ve 
371 ve 372 ve 377 nci maddeler ahkâmı kendisine ait 
bina ve eşya hakkında geçen maddelerde yazılı olan 
fiillerden birini işîeyipte o maddelerde gösterilen suret
te başkasını şahsen veya malen zararai veya tehlikeye 
koyan kimse hakkında dahi tatbik oljunur. 

Eğer fiil sigorta bedelini yahut haksız bir menfa
ati ele geçirmek kastına müpteni ise ireza altıda bir
den üçte bire kadar çoğaltılır, 



Üç Yüz Seksen İkinci Madde — 369, 370, 371, 372, 
377, 378, 379, 380, 381 nCi maddelerde yazılı olan 
fiiller bir şahsın hayatım tehlikeye koymuş olduğu 
takdirde muayyen olan ceza yansı derecesinde artırı
lır ve bu ceza kanunen muayyen olan cezanın azamî 
haddini geçebilir, ölüme sebep olmuş ise ceza müeb
bet ağır hapistir. 

Üç Yüz Seksen Üçüncü Madde — Bir kimse ted
birsizlik veya dikkatsizlik veya sanat ve meslekte tec
rübesizlik veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsiz
lik neticesi olarak bir yangına veya infilâka veya 
batmaya ve deniz kazasına veya umumî bir tehlikeye 
mutazammın tahribata ve musibetlere sebebiyet verir
se otuz aya kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır ce
zayı nakdiye mahkûm ohır. 

Eğer 'bu fiilden bir şahsın hayatınca tehlike hâsıl 
olursa altı aydan bir seneye kadar hapse ve elli lira
dan yüz elli liraya kadar ağır cezayı nakdiye ve bun
dan ölüm vukua gelirse beş seneden fazla olmamak 
üzere ağır hapse ve yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur. 

Üç Yüz Seksen Dördüncü Madde — İşbu fasılda 
yazılı cürümlerin müteşebbisleri asıl ceza müebbet 
ağır hapsi müstelzim ise on bir seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapse mahkûm olur. Sair cürümlerde 
asıl cezanın yarısı ile üçte ikisi arasında ağır hapse 
veya hapse mahkûm olur. 

İkind Fasıl 
Nakliye ve Muhabere Vasıtalan Aleyhinde Cürümler 

Üç Yüz Seksen Beşinci Madde — Bir kimse kas
ten demiryolu üzerine bir şey koyarak yahut rayların 
makaslarını kapayarak veya açarak yahut yanlış işa
retler vererek veya her ne suretle olursa olsun bir ha
reket yaparak bir kaza vukuu tehlikesine meydan ve
rirse beş seneye kadar ağır hapse mahkûm ohır. 

'Eğer kaza vukua gelmiş ise ağır hapis cezası beş 
seneden on seneye kadardır. 

Üç Yüz Seksen Altıncı Madde — Bundan evveîki 
maddede yazılan fiil bir veya bir kaç şahsın yara
lanmasına veya ölmesine sebep olmuş ise birinci tak
dirde ceza yarışma kadar çoğaltılır ve ikinci surette 
on beş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur. 

Üç Yüz Seksen Yedinci Madde — Bir kimse kas
ten demiryoluna yahut makinelerine ve arabalarına 
veyahut işletilmesi için muktazi olan âlât ve edeva
tına bir zarar verirse 'bir aydan beş seneye kadar 
hapse mahkûm olur. 

Üç Yüz Seksen Sekizinci Madde — Seyir ve hare
kette bulunan katarlara karşı katı veya ateşli cisimler 
veya silâh atanlar üç seneye kadar hapsolunurlar. 

Üç Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Bir kimse 
tedbirsizlik veya meslek veya sanatında tecrübesizlik 
veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik neticesi 
olarak demiryolu üzerinde bir kaza vukuu tehlikesine 
meydan verirse üç aydan otuz aya kadar hapse ve iki 
yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye ve kaza vuku-
bulmuş ise beş seneye kadar ağır hapse ve yüz elli 
liradan aşağı olmamak üzere ağır cezayı nakdiye 
mahkûm olur. 

Demiryolu arabaları içinde silâh atanlar hakkın
da dahi kaza vukubulup bulmasına göre balâdaki bi
rinci veya ikinci fıkraya tevfikan ceza hükmolunur. 

Üç Yüz Doksanıncı Madde — Her kim olursa 
olsun bir gûna ihtilâl ve fesat vukuu sırasında tel
graf ve telefonun bir yahut ziyade hatlarını boza
rak vesair suretle • işlemesini men yahut cebren vesa-
ir suretle zaptederek cereyan edecek resmî muhabe
rat ve müraselâtı tatil eder ve mektup gönderenleri 
ve telefonla muhaberat ve mükâlematı men ve zecrey-
ler yahut telefon ve telgraf hattının tamirine cebren 
muhalefet ederse muvakkaten ağır hapse ve iki yüz 
liradan bin liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm 
olur. 

Üç Yüz Doksan Birinci Madde — Telgraf ve tele
fon makine ve âlât ve edevat ve tellerine zarar veren 
ve elektrik cereyanlarının dağılmasına sebep olan veya 
her ne suretle olursa olsun telgraf ve telefon muha
beratını inkıtaa uğratan kimse 'bir aydan beş seneye 
kadar hapse mahkûm olur. 

Üç Yüz Doksan İkinci Madde — Geçen madde
lerde yazılı olan fiillerden başka her kim bir suretle 
karada ve denizde ammenin münaka&tına mahsus yol
lan ve eserleri tamamen veya kısmen bozarsa veya 
kullanılamayacak bir hale getirir veya bu maksatla 
müraselâtın teminine mahsus olan şeylerin mahalle
rini tebdil ederse üç aydan beş seneye kadar hapse 
mahkûm olur. 

Üç Yüz Doksan Üçüncü Madde — Ceza Kanunu
nun tatbikinde, raylar üzerinde buharlı makineler veya 
sair herhangi nevi motorlerle işletilen bütün yollar, 
âdi demiryolu hükmündedir. 

Üçüncü Fasıl 
Umumun Sıhhatine, Yenecek ve İçilerek Şeylere 

Müteallik Hükümler 
Üç Yüz Doksan Dördüncü Madde — Halkın içe

ceği sulan ve alelıtlak yiyeceği ve içeceği şeyleri zehir 



katarak vesair suretle bozarak umumun sıhhatini teh
likeye düşüren kimse üç seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezasıyle mücazat olunur. 

Üç Yüz Doksan Beşinci Madde — Halka satılma
ya veya parasız verilmeye mahsus bilumum yenilecek 
ve içilecek şeyleri veya ilâçları - bunları yiyen veya 
içenin sıhhatini hafif veya ağır surette ihlâl etmesine 
badi olacak veçhile -. tağşiş veya taklit veya tağyir 
eden veya bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya 
mağşuş ve sıhhate muzır olduğunu bildiği halde sa
tılmak üzere mağaza veya dükkânda bulunduran ve 
gıdaları ve ilâçları bu suretle tağşişe ve taklit ve tağ
yire yarayan maddeleri, bu hususlarda kullanılacağını 
bilerek satan veya tedarikine delâlet eden kimseler 
üç aydan beş seneye kadar hapse ve otuz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur ve 
bu gibi maddelerin kâffesi müsadere ve imha olunur. 

'Üç Yüz Doksan Altıncı, Madde — Her kim taklit 
veya tağyir veyahut tağşiş edilmemiş olduğu halde 
haddi zatında umumun sıhhati için- tehlikeli olan ye
nilecek ve içilecek vesair şeyleri müşteriye tehlikeyi 
haber vermeksizin satarsa altı aya kadar hapis ve on 
beş liradan elli liraya kadar ağır cezayı nakdî ile mü
cazat olunur. 

Üç Yüz Doksan Yedinci Madde — Tıbbî mevaddı 
satmaya mezun olupta bunları nevi ve kefiyet ve ke
miyet itibariyle hekim reçetelerinin münderecatına 
mugayir olarak yapan kimse bir aydan altı aya ka
dar hapis ve on beş liradan elli ilraya kadar ağır ce
zayı nakdî ile mücazat olunur. 

Üç Yüz Doksan Sekizinci Madde — Sıhhat için 
mazarratı olmayıp ancak tabiî olmayan bir maddei 
gidaiyeyi tabiî diye satılığa çıkaran kimse bir aydan 
altı aya kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayı 
naktî ile mücazat olunur. 

Üç Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Geçen 
maddelerde yazılı olan fiillerden biri hataen veya ka
yıtsızlık veya meslek ve sanatta tecrübesizlik veya 
nizam ve emir ve tarifata riayetsizlik neticesi olarak 
yapılmış ise faili 394 ncü maddede beyan olunan fiil
lerden dolayı bir aydan bir seneye kadar hapis ve 
yüz liraya kadar ağır cezayı naktî ve 395 nci madde
de beyan olunan fiillerden dolayı bir aydan üç aya 
kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayı naktî ve 
396 ncı ve 397 nci maddelerde yazılı olan fiillerden 
dolayı iki aya kadar hapis ve elli beş liraya kadar 
ağır cezayı naktî ile mücazat olunur. 

Dört Yüzüncü Madde — 395, 396, 398 nci mad
delerde beyan olunan fiillerden birinin mürtekibi he-
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1 kim ve eczacı veya ammenin sıhhatini muhafaza için 
icrası mezuniyeti resmiye istihsaline bağlı bulunan 
bir meslek ve sanat sahibi olup da bu fiili meslek ve 

I sanatını suiistimal suretiyle yapmış ise 395 nci mad
dede yazılı olan fiüerden dolayı beş seneye kadar 
ağır cezayı naktî ve 396 ncı maddede yazılı olan fiil
lerden dolayı altı aydan iki seneye kadar hapis ve yir
mi beş liradan iki yüz liraya kadar ağır cezayi naktî 
ve 398 nci maddede yazılı olan fiillerden dolayı iki 
aydan bir seneye kadar hapis ve on beş liradan elli 
liraya kadar ağır cezayi naktî tertip olunur. 

Dört Yüz Birinci Madde — Bir kulise yalan ha
vadis neşir ve işaasiyle yahut sair hile kullanmakla 
et, ekmek, odun, kömür, gibi ammeye elzem olan er
zak ve eşyanın nedretine veya fiyatının artmasına 

I sebep olursa bir seneden beş seneye kadar hapse ve 
yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayi naktîye 

I mahkûm olur. 
Dört Yüz İkinci Madde — Geçen maddelerde 

yazılı olan cürümlerden birine mahkûmiyet : Tertip 
olunacak ağır hapis ceya hapis cezası müddetine mü
savi olarak failin cürmü vasıta kıldığı meslek ve sa
natın tatilini dahi mucip olur. 

Dört Yüz Üçüncü Madde — Tıbbî; afyon ve af
yon hülâsasını, morfin ve emlâhını ve disetil morfin 
ve bunlann emlâhını ve kodeinden maada afyon şi« 
bih kaleviyatını ve bunların emlâh ve müştakkatım 
ve kokain emlâh ve müştakatım ve esrar ve müstah
zaratını kaçak suretiyle ithal ve Türkiye dahilinde bir 

I mahalden diğer bir mahalle nakledenler ve ettirenler 
ve izinsiz satanlar ve alanlar veya satmak üzere nez-
dinde bulunduranlar ve bunların alınıp satılmasına 
ve her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olan-

I 1ar veya mahsus bir mahal tedarikiyle veya diğer bir 
suretle halkı celbederek bunların kullanılmasını ko-

j lâylaştıranlar altı aydan aşağı olmamak üzere hapso-
lunur ve yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayı nak
tî alınır. 

Dört Yüz Dördüncü Madde — Yukarıdaki mad-
I dede yazılı şeyleri her ne suretle olursa (olsun verenler 

alanlar veya bir yere toplanarak kullananlar veya ya
nında bulunduranlar iki aydan altı aya kadar hapso-
lunur ve beş liradan elli liraya kadar ağır cezayı nak-

j tiye mahkûm edilir. Cezayı hafifletecek sebepler bu-
I lunduğu takdirde kullananlar hakkında yalnız ağır 

cezayı naktî hükmedilebiir. 
Dört Yüz Beşinci Madde — 403 ncü maddede ya

zılı şeyleri kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâa dere-
J cesinde ise altı aydan noksan olmamak şartiyle sala-
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hı tıbben tebbeyyün edinceye kadar hastanede tevkif 
ve tedavisine hükmolunur. Hastane bulunmayan ma
hallerde ise bu kabil kimseler hastane bulunan ma
hallere sevk edilir. 

İşbu mevaddı sahte reçete ile alanlar yahut henüz 
yirmi yaşım doldurmadığı halinden anlaşılan genç
lere verenler bir seneden eksik olmamak üzere hap-
solunur ve yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayı 
naktî alınır. 

Dört Yüz Altıncı Madde — 403 ncü maddede 
yazılı şeyleri tedarik ve ita edenler tabip sıhhiye me
muru, ka'bile gibi Hükümetin nezareti altında icrayı 
sanat eden kimselerden ise iki seneden eksik olma
mak üzere hapsolunur ve iki yüz liradan bin liraya 
kadar ağır cezayi naktî alınır. İşbu mahkûmiyet ha
pis müddetince meslek ve sanatın tatilini de müstel-
zim ölür. 

Dört Yüz Yedinci Madde — Geçen maddelerde 
yazılan fiillerden dolayı şahısların hastalanması ve
yahut yara ve berelenmesi gibi sıhhatçe bir arıza vu-
kubulduğu veya insan telef olduğu takdirde birinci 
surette ceza üçte birden yarısına kadar çoğaltılır. 
.İkinci surette beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir. 

Eğer fiil bir kaç kişinin hastalığına sebep olmuş 
ise birinci fıkrada beyan olunan ceza bir mislinden 
ve ölümüne sebep olmuş ise on seneden aşağı olamaz. 

Dört Yüz Sekizinci Madde — 403 ncü maddede 
yazılı şeylerin kullanılmasını kolaylaştırmak için açı
lan mahallerde mevcut bütün eşya müsadere olunur 
ve işbu eşyanın bedelinin yarısı cürmü meydana çı
karmakta hizmeti görülenlere verilir. 

Dört Yüz Dokuzuncu Madde — 403 ncü madde
de yazılı mevaddın gayrı semleri bilâ mezuniyet sa
tanlar on beş günden iki seneye kadar hapsolunur ve 
bunlardan on beş liradan yüz liraya kadar ağır ceza
yi naktî alınır ve sattığı semler müsadere edilir. 

Dört Yüz Onuncu Madde — Elinde şehadetname-
si olmayarak eczacı dükkânı açan eczacıların dük
kânı kapattırılır ve kendilerinden on beş liradan elli 
liraya kadar ağır cezayi naktî alınır. 

Dördüncü Fasıl 
Geçen fasıllara ait müşterek kaideler 

Dört Yüz On Birinci Madde — İşbu babın ilk 
iki faslında beyan olunan cürümlerden bazısı gece 
vakti veya umumî tehlike veya felâket ve umumî he
yecan zamanında ika olurcmuşsa muayyen olan ceza 
altıda birinden üçte birine kadar arttırılır. 

Dört Yüz On İkinci Madde — İşbu babın ilk iki 
fakında yazılı fiillerden biri o fiilde kullanılan ve

ya herhangi bir resmî işte bulunan veya muayyen 
maddelerine muhafazasiyle mükellef olan bir kimse 
tarafından işlenmiş ise ceza altıda birinden üçte birine 
kadar artırılır. 

Dört Yüz On Üçüncü Madde — İşbu babın ilk 
iki faslında yazılı fiillerden ileri gelecek tehlike ga
yet ehemmiyetsiz olur yahut fail neticelerini men ve
ya tahdit etmek içlin hususî ve ciddî bir surette mesai 
sarfeylemiş bulunursa ceza üçte birisinden yarısına 
kadar indirilebilir. 

SEKİZİNCİ BAP 
Adabı Umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler 

Birinci fasıl 
Cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve 

iffete taarruz edenler 
Dört Yüz On Dörüncü Madde — Her kim on 

yaşını bitirmeyen bir çocuğun veya mecnun veya ira
de ve temyizi selbeden maluliyetle malûl olduğunu 
yahut şuuru marazı inhisaf halinde bulunduğunu bildiği 
bir kimsenin ırzına geçerse muvakkaten ağır hapse 
mahkûm olur. 

İşbu fiil cebir ve şiddet veya tehdit icrasiyle veya 
mukavemeti selbeden diğer bir vasıta ile veya muka
vemete gayrimuktedir bir halde bulunan kimseye kar
şı yapılırsa ağır hapis cezası yedi seneden aşağı ola
maz. 

Dört Yüz On Beşinci Madde — Her kim yuka
rıdaki maddede yazılan kimselerin ırz ve namusuna 
tesaddiyi tazammun eden diğer bir fil ve harekette 
bulunursa bir seneden ve bu fiil ve hareket cebir ve 
şiddet veya tehdit icrasiyle veya mukavemeti selbeden 
diğer bir vasıta ile veya mukavemete gayrimuktedir 
bir halde bulnan kimseye karşı yapılırsa iki seneden 
eksik olmamak üzere hapsolunur. 

Dört Yüz On Altıncı Madde — Her kim cebir 
ve şiddet veya mukavemeti celbeden diğer bir vasıta 
ile on beş yaşını dolduran bir kimsenin veya cebir ve 
sair vasıtaya müracaat etmeksizin mukavemete gayri
muktedir bir halde bulunan şahsın ırzına geçerse mu
vakkaten ağır hapse konulur. Yine bu suretlerle ırzı 
ve namusu tasaddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve 
harekette bulunursa iki seneden aşağı olmamak üzere 
hapsolunur. 

Dört Yüz On Yedinci Madde — Yukârdaki mad
delerde yazılan fiil ve hareketler birden ziyade kim
seler tarafından işlenir veya usulden biri veya veli 
ve vasi veya mürebbi ve muallimleri veya terbiye ve 
nezaret veya muhafazaları altına bırakılan veya buna 



duçar olanların üzerlerine hüküm ve nüfuzu olan kim
seler tarafından vuku bulursa kanunen muayyen olan 
ceza yansı kadar artırılır. 

Dört Yüz On Sekizinci Madde — Yukardaki 
maddelerde yazılı fiil ve hareketler mağdurun ölü
münü mucip olursa müebbet veya on beş seneden 
aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezası ve
rilir. 

Eğer bu fM ve hareketler, beş seneden aşağı müd
detle hürriyetten mahrumiyeti müstelzim olup da bir 
marazın sirayetini ve mağdurun sıhhatine sair büyük 
bir nakise İrasını veya maluliyet veya mayubiyetini 
müstelzim olursa beş seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkat ağır hapis cezası hükmolunur. 

Eğer cürüm beş seneden fazla hürriyetten mahru
miyet cezasını müstelzim ise ceza üçte birden yansına 
kadar ztyadeleştirilir. 

Dört Yüz On Dokuzuncu Madde — Alenen ha
yasızca vaz ve hareketlerde bulunanlar on beş günden 
ıiki aya ve ölsuretle fiilî şeni icra edenler altı aydan 
bir seneye kadar hapsolunur ve her halde on beş lira
dan elli liraya kadar ağır cezayı naktî alınır. 

Dört Yüz Yirminci Madde — Adabı umumiyeye 
mugayyir olarak açık yerlerde veya halkın suhuletle 
muttali olabileceği yan açık mahallerde fuhuş mak-
sadiyle kadın oynatanlar ve bilihtSyar oynayan ka
dınlar bir aydan altı aya kadar hapsolunur. 

Dört Yüz Yirmi Birinci Madde — Kız ve erkek 
genç kimselere söz atanlar üç aydan altı aya kadar 
hapsolunur. 

Dört Yüz Yirmi İkinci Madde — Kadın kıyafe
tiyle kadmlann bulunduğu mahallere girenler mücer
ret bu fiilden dolayı üç aydan bir seneye kadar hap-
solunurlar ve böyle tebdili kıyafet ile girmiş olduk
ları yerde kanunen bu cezadan şedit bir cezayi mu
cip olan bir cürüm işlemişlerse o fiilin cezasiyle dahi 
cezalandırılır. 

Dört Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Her kim on 
beş yaşını dolduran bir kızı alacağım diye kandınp 
da kızlığını bozarsa altı aydan bir seneye kadar hap
solunur. 

Evlenme vukuu halinde ceza sakıt olur. Şu ka
dar İd beş sene zarfında makbul bir sebep olmaksı
zın boşama vâki olursa hukuku umumiye davası av
det eder. 

Dört Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Bu fasılda 
beyan olunan cürümlerde mağdur olanlann içtimaî 
mevki ve vaziyetlerine ve tecavüzün şümul ve mahi
yeti derecesine göre mahkemece takdir edilecek taz
minat dahi aynca hükmolunur. 
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I Dört Yüz Yirmi Beşinci Madde — 421, 422, 423 
I ncü maddelerde muharrer fiillerden dolayı takibat ic-
I i ası şahsî davaya bağlıdır. 
I Dört Yüz Yirmi Altıncı Madde — Müstehcen ve 

hayasız yazılmış her nevi kitap gazete» risale mecmua 
I varaka, makale, ve ilânları veya bu' kabil resimleri, 
I tas\'!rîeri, fotoğrafları, sinema şeritlerini yahut diğer 
I eşyayı teşhir veya bu kabil âsâr ve mevzuatı tiyatro 
I veya sinemalarda ve san* umumî mahallerde temsil 
I veya gerek bunlan gerek bu kabil gramofon plâkla-
I nnı bilerek tevzi veya füruht edenler ve ettirenler 

yahut ticaret veya tevzi yahut teşhir kastiyle tersim, 
I tasvir, hâk, imal ve tabı veya teksir ve gramofon 

plâkalarım imal eden veya ettirenler yahut ithal ve 
ihraç ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer ma-

I halle nakleden ve ettirenler ve bunlar üzerinde her 
ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya 

I bunlann ticaretini kolaylaştırmak kasdiyle bu fiilleri 
I icra edenler veya bu kabil evrak ve eşyanın gerek 
I bilvasıta gerek bilâvasıta ne suretle tedarik edilebi

leceğini her hangi şekilde olursa olsun ilân eden veya 
bildirenler ve umumî mahallerde bu kabil hitabeleri 
irat edenler bir aydan iki seneye kadar hapsolunur 

I ve on beş liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayi 
i naktî ile cezalandmlır. 
j Dört Yüz Yirmi Yedinci Madde — Neşir veya 

tevzi edilmek üzere müstehcen ve hayasızca kitap, 
makale, varaka ve ilân yazanlar ile bu kabîl makale, 
yazı ve resimleri ihtiva eden gazete ve mecmua mü-

I dürü mesulleri hakkında da balâdaki madde hüküm
leri tatbik olunur. 

Geçen madde ile işbu maddede mezkûr evrak 
ve eşya müsadere ve imha olunur. 

Dört Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Müstehcen 
ve hayasızca yapılmış sarkılan alenen tağanni eden
ler ve bu kabil gramofon plâklannı çalanlar ve umu
mî adaba münafi veya bir şahıs veya bir heyetin na
mus ve haysiyetini muhil beyanat ve asvat ile gazete, 
risale ve sair evrak satanlar bir aydan altı aya ka
dar hapsolunur ve kendilerinden otuz liradan elli li
raya kadar ağır cezayi naktî alınır. 

İkinci Fasıl 
Kız ve Kadın ve Erkek Kaçırmak 

Dört Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Her kim 
bir kimseyi cebir ve tehdit veya hile ile veya aldata
rak bir tarafa kaçınrsa aşağıdaki maddelere tevfi
kan mücazat olunur. 

j Dört Yüz Otuzuncu Madde — Kaçırılan kimse 
j erkek olup da on beş yaşım doldurmamış ise faili 
I iki seneden üç seneye kadar hapsolunur. 
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Kız veya kadın olduğu takdirde faili muvakkaten I 
ağır hapse konulur. 

Kaçırılan kimse erkek olsun kadın olsun faili şe
ni vuku bulmuş ise faili hakkında on seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası hükmolunur. 

Dört Yüz Birinci Madde — Kaçırılan kimse er
kek olsun kadın olsun on beş yaşını doldurmuş ise 
faili bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Kaçırılan kız veya kadın kocalı ise veyahut cebren 
ırzına geçilmiş ise faili beş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapse konulur. 

Dört Yük Otuz İkinci Madde — Cürriıün faili 
kaçırdığı kimseyi nihayet yirmi dört saat zarfında 
ve bir gûna tecavüz vuku bulmaksızın kaçırıldığı ha
neye veya ailesinin hanesine iade ederek veya ailesi 
tarafından alınması mümkün olan emniyetli diğer 
bir mahalle getirip bilihtiyar serbest bırakırsa kaçı-, 

, rılan kimse kaç yaşında olursa olsun ceza bir aydan 
bir seneye kadar hapistir. 

Dört Yüz Otuz Üçüncü Madde — Kaçırmak 
cürmü mahza evlenmek maksadiyle işlenmiş ve bir 
gûna tecavüz vukubulmamış ise fail hakkında tayin 
olunacak ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Dört Yüz Otuz Dördüncü Madde — Kaçırılan 
kız veya kadın hakkında nikâh vuku bulup da on se
kiz yaşını bitirmiş ise kendisinin ve bitirmemiş ise 
velisinin, velisi olmadığı takdirde hâkimin izniyle 
kendslnin davadan feragati ile hukuku umumiye da
vası ve hüküm sadır olmuş ise cezanın infazı tecil 
olunur. 

Ve müruru zaman haddine kadar erkek tarafın
dan haksız olarak vukua getirilmiş bir sebeple tala- i 
ka hüküm lâhik olduğu takdirde takibat tekrar edilir. 
Evvelce hüküm sudur etmiş ise infaz olunur. 

işbu madde ahkâmı 414, 415, 416 ncı maddeler 
hakkında da caridir. 

Asıl fail hakkında hukuku umumiye davasının 
veya cezanın tehirini müstelzim olan ahval hemfiil 
ve feran zimethal olanlar hakkında dahi dava ve ce
zanın surukutunu müstelzimdir. 

Üçüncü Fasıl 
Fuhşiyata Tahrik 

Dört Yüz Otuz Beşinci Madde — Her kim on 
beş yaşını doldurmamış olan bir çocuğu kandırarak 
fuhşa teşvik eder ve bunun yolunu kolaylaştırırsa iki 
seneden eksik olmamak üzene hapsolunur ve yüz lira
dan beş yüz liraya kadar ağır cezayî naktî alınır. 

Kandırmak keyfiyeti çocuğun usulünden veya kar
deşlerinden biri yahut veli ve vasisi ve muallim ve 
mürebbii veya hizmetkârları veya nezaretleri altına 

verilen sair kimseler tarafından vaki olursa fail mu
vakkaten ağır hapse konulur. 

Kandırmak keyfiyeti on beş yaşını doldurmuş 
olup da henüz on sekiz yaşım bitirmemiş olan kim
seler hakkında vukubulursa faifâtı aydan iki seneye 
kadar hapsolunur ve eli liradan iki yüz liraya ka
dar ağır cezayi naktî alınır. 

Kandırmak cürmü işbu maddenin ikinci fıkra
sında gösterilen kimseler tarafından işlenirse fail iki 
seneden eksik olmamak üzere hapsolunur ve yüz li
radan beş yüz liraya kadar ağır cezaiyi naktî alınır. 

On sekiz yaşını doldurmuş olan kız ve kadınları 
fuhşa teşvik eden koca veya ana veya baba ve kar
deş hakkında altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zaisi hükmoJunıır. 

Dört Yüz Otuz Altıncı Madde — Her Mm fuhuş 
zımnında r^zasiyîe olsa bile henüz on sekiz yaşını 
bitirmeyen bir bakiri veya bir kadım yahut cebir ve 
şiddet ve tehdit veya nüfuz icrası veya hile ile on se
kiz yaşını bitiren bir bakir veya kadını başkası için 
iğfal veya tedarik veya sevk veya bir mahalden di
ğer bir mahalle naklederse bir seneden üç seneye 
kadar hapis ve eli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
cezayi naktî ile cezalandırılır. 

tşbu fiiller on sekiz yaşım doldurmayan bakir ve
ya kadın hakkında iğfal veya cebir ve şiddet ve teh
dit veya nüfuz icrası ile yahut baba, ana, kardeş ve
ya sair usulden biri veya koca Veya veli ve vasi veya 
muaÜMi ve mürebbi veya hizmetkârları veya neza
retleri altına verilen sair kimseler tarafından icra 
olunursa beş seneyi tecavüz etmemek üzere ağır hap
se konulur. 

Dördüncü Fasıl 
Geçen Fasıllar Arasında Müşterek Hükümler 

Dört Yüz Otuz Yedinci Madde — Yukarıdaki fa
sıllarda tayin olunan cürümlerden dolayı mahkûm 
o?an usul, kendilerine tecavüz olunan füruun şahısla
rı ve malları üzerinden kanunen bahşeyledliği vela
yet hakkını zayi ederler ve bu cürümlerden dolayı 
mahkûm olan vasilerde vasilikten çıkarılırlar. 

Dört Yüz Otuz Sekizinci Madde — Irza geçmek 
ve kaçırmak fiilleri fuhşu kendisine meslek edinen bir 
kadın hakkında irtikâp olunmuş toe ait olduğu mad
delerde yazılı cezaların üçte ikisine kadarı indirilir. 

Dört Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Cebren ka
çırmak sırasında veya bu yüzden kaçırılan kimse ya
ralanmış olursa yarasının derecesine göre ceza dörtte 
birden yarıya kadar arttırılır ve eğer ölürse fail on 
beş seneden aşağı oümamak üzere ağır hapis ile ceza
landırılır. 
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Beşinci Fasıl 
Zina 

Dört Yüz Kırkıncı Madde — Zina eden zeıvce 
hakkında üç aydan otuz aya kadar hapis cezası ter
tip olunur. Zevcenin bu fiiline şerik olan kimse 
hakkında da dahi aynı ceza hükmedilir. 

Dört Yüz Kırk Birinci Madde — Kimsiyle be
likte ikamet etmekte olduğu hanede yahut herkesçe 
bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçin
mek için nikâhsız kadın tutmakta olan koca hakkın
da üç aydan otuz aya kadar hapis cezası hüknıolu-
nur. 

Dört Yüz Kırk İkinci Madde '— Yukarıdaki mad
delerde yazılı cürümlerin işlendiği sırada karı koca 
birbirinden nikâh baki olduğu halde hâkimin hükü-
miyîe ayrılmış veya bîri düğerini terk etmişse her bi
rinin cezası üç aya kadar hapistir. 

Dört Yüz Kırk Üçüncü Madde — Geçen mad
delerde yazılı olan cürümlerden dolayı takibat icra
sı karı kocadan biri tarafından şahsî dava ikamesi
ne bağlıdır ve bu keyfiyet cürümde şerik olanlar 
içlinde şarttır. 

Dört Yüz Kırk Dördüncü Madde — Davadan 
vazgeçmek, hükümden sonra dahi makbuldür. Bu 
halde hükmün icrasından ve cezanın neticelerinden 
sarfınazar olunur. Karı kocadan birinin ölümü 
davayı iskat eder. 

Altıncı Fasıl 
Neseb Cürümleri 

Dört Yüz Kırk Beşinci Madde — Her kim bir 
çocuğu gizleyerek yahut yerine başka bir çocuk ko
yarak çocuğun nesebini yok eder veya değiştirirse bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezasına müstahak 
oÜur. 

Dört Yüz Kırk Altıncı Madde — Yukanki mad
dede yazılı olan hallerden başkasında her kim meş
ru veya nesebi ikrar olunmuş bir çocuğun kim ol
duğunu saklayarak darülacezeye ve sair bir mües
seseye tevdi eder veyahut bir hayır sahibi tarafından 
ahnmak üzere umumun görebileceği bir yere bırakır
sa üç aydan iki seneye kadar hapis olunur. 

Fail çocuğun usulünden biri ise hapis cezası bir 
seneden üç seneye kadar uzar. 

Dört Yüz Kırk Yedinci Madde — Yukarıdaki 
maddelerde yazılı olan cürümlerden birini işleyen 
kimse bu cürmü kendisinin veya karısının veya ana
sının veya kız kardeşinin veya füruundan birinin ve
yahut evlâtlığı olan kızın namusunu kurtarmak için 
yapmış ise bir aydan üç seneye kadar haıpsolunur. 

DOKUZUNCU BAP 
Şahıslara Karşı Cürümler 

Birinci Fasıl 
Adam Öldürmek Cürümleri 

Dört Yüz Kırk Sekizinci Madde — Her kim bir 
kimseyi kasten öldürürse on beş seneden on sekiz 
seneye krdsr ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Dört Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Öldürmek 
fiili : 

1. — Karı, koca, kardeş, babalık, analık ve ev
lâtlık, kayınbaba ve kaynana ve damat ve gelin hak
larında işlenirse, 

2. — Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini 
yapmasından dolayı Devlet memurlarından biri aley
hine icra olunursa, 

3. — Zehirlemek suretiyle yapılırsa, 
Fail on sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır 

hapis cezasına mahkûm ohır. 
Dört Yüz Ellinıci Madde — KaHil fiili : 
1. — Ana ve baba veya büyük ana ve babalardan 

biri aleyhine işlenirse, 
İ4 — Büyük Mîllet Meclisi azasından biri aley

hine ika edilirse, 

3. — Canavarca bir his zevkiyîe veya işkence ve
ya tazip ile ika edilirse, 

4. — Taammüden icra olunursa, 
5. —- Birden ziyade kimseler aleyhine işlenirse, 
6. — Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci ba

bın birinci faslında beyan olunan vasıtalarla yapılırsa, 
7. — Velevki husule gelmiş olmasın diğer bir 

cürmü hazırlamak ve kolaylaştırmak veya işlemek 
için ika olunursa, 

8. — Başkan bircürmün işlenmesi akabinde o 
cürümden hâsıl olacak faydayı elde etmek veya bu 
gayeye vusul maksadîyle yapılan ihrazatı saklamak 
için işlenmiş olursa. 

9. — Bir cürmü gizlemek veya delü ve emarele
rini Orta'dan kaldırmak veya kendisinin veyahut baş
kasının cezadan kurtulmasını temin etmek maksa
dîyle vukua getirilirse, 

Fail Mam cezasına mahkûm edilir. 

Dört Yüz Elli Birinci Madde — Ölüm, failin 
fiilinden evvel mevcut ohıpta failce bilinmeyen ahva
lin birleşmesi veyahut failin iradesinden | hariç ve gay
rı melhuz esbabın inzimamı yüzünden vukua gelmiş

se idam cezasını müstelzim hallerde on beş sene
den ve müebbet ve ombeş seneden fazla ağır hapsi 
müstelzim hallerde on seneden aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası hükmohmur. 
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Dört Yüz EMİ İkinci Madde — Katil kastiyle 
olmayan darp ve cerh veya bir fiil müessirden telefi 
nefis husule gelmiş olursa fail 448 nci maddede be
yan olunan slııvaMe beş seneden ve 449 ncu mad
dede yazılı olan ahvalde yedi seneden ve 450 nci mad
dede muharrer ahvalde on seneden aşağı olmamak 
üzere muvakkat ağır hapse mahkûm olur. 

Eğer telefi nefis failin fiilinden evvel mevcut oiup-
ta failce bilinmeyen ahvalin birleşmesi veyahut failin 
iradesinden hariç ve gayrı melhuz esbabın inzima
mı yüzünden vukua gelmiş ise 448 nci maddede 
beyan olunan ahvalde üç seneden baş seneye ve 
449 ncu maddede muharrer ahvalde beş seneden ye
di seneye ve 450 nci maddede yazılı ahvalde yedi se
neden on seneye kadar ağır hasîp cezası hükmolu-
nur. 

çehrede sabit bir eseri veyahut yirmi gün veya daha 
ziyade akü veya bedeni hastalıklardan birini veya bu 
kadar müddet mutat Iştigalâtına devam edememesini 
mucip olmıış veya hayatını tehlikeye maruz kılmış 
veya gebe bir kadın aleyhine işlenip de vaktinden ev
veli çocuk doğmasını intaç etmiş ise ceza bir seneden 
beş seneye kadar hapistir. 

Eğer fiil, katî veya muhtemel surette iyileşmesi 
kabil olmayacak derecede akıl veya beden hastahk-
knndan birini veya havastan veye el veya ayaklar
dan birinin veya söylemek kudretinin veya çocuk 
yapmak kabiliyetini ziyamı mucip olmuş veya aza
dan birinin taltifini veya çecrenin daimî değişikliğini 
veyahut g:be br kadına karşı ika olunup da çocuğun 
düşmesini intaç eylemiş ise ceza beş seneden on se
neye kadar ağır hapistir. 

Bu middenin birinci fıkrasında ve aşağıdaki 
maddede beyan olunan ahval haricinde eğer fiil bir 
gûna hatitehğı Veya mutadı olan işrjgalâttan mahru
miyeti mucip olmamış veya bu haller on günden zi
yade uzamaımş ise takibat icrası mutazarrır şikâyeti
ne bağlı olmak şartiyle fail hakkında bir aydan üç 
oya kadar hpis veya yüz liraya kadar gır cezyi nak
tî hüknıolunur. 

Dört Yüz Elli Yedinci Madde — 456 nci mad
dede beyan olunan fiillere 449 ve 450 nci maddele
rin ilk numaralı bentlerinde yazılı olan ahval inzi
mam etmiş yahut fiil gizli ve aşikâr bir silâh ile ve
ya aşındırıcı ecza ile işlenmiş olursa ceza altıda bir
den üçte bire kadar arttırılır. 

Dört Yüz EHi Sekizinci Madde — Geçen mad
dede beyan olunan ahvalde fiil, netice itibariyle fai
lin asıl maksadını tecavüz etmiş olduğu takdirde ceza 
üçte birden yarısına kadar eksiltilir. 

Dört Yüz E3Îİ Dokuzuncu Madde — Her kim ted
birsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta 
acemilik veya nizamat ve evamir ve talimata riayet
sizlik neticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek ve
ya sıhhatini ihlal edecek bir zarar iras eder yahut 
melakâtı akliyesinde teşevvüş husulüne sebebiyet ve
rir ise: 

1. — 456 nci maddenin, birinci ve sonuncu fık- -
mîarmdaki ahvalde takibat icrası şikâyetname itası
na bağlı olmak şartiyle üç aya kadar hapis ve elli 
liraya kadr ğır cezyi naktî, 

2. — Yine o maddenin ikinci ve üçüncü fıkrala
rında üç aydam yirmi aya kadar hapis ve yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır cezayi naktî, 

Dört Yüz Elli Üçüncü Madde — Kasten katil 
cürtmü failin veya karısının veya anasının veya kızı
nın veya torununun veya evlâtlık kızının veya kız 
kardeşinin namusunu kurtarmak için veledîzina aley
hine nüfus siciline kaydından evvel ve doğmasından 
beş gün zarfında işlenmiş ise falil beş seneden on se
neye kadar ağır hapisle cezalandırılır. 

Dört Yüz Elli Dördüncü Madde — Birini inti
hara ikna ve buna yardım eden kimse müntehirin ve-
falh vuku bulduğu takdirde üç seneden on seneye ka
dar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Dört Yüz Elli Beşinci Madde — Tedbirsizlik ve
ya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya 
nüzamnat Ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kim
senin ölümüne sebebiyet veren şahıs bir seneden dört 
seneye kadar hapis ve otuz liradan ikiyüz liraya ka
dar ağır cezayi naktiya mahkûm olur. 

Eğer fiil bir kaç kişinin ölümünü mucip olmuş 
veya bir kişinin ölümüyle beraber bir veya bir kaç ki* 
sinin de meeruhiyetine sebebiyet vermiş ve bu ya
ralanmak 456 nci maddenin ikinci fıkrasında beyan 
olunan derecede bulunmuş ise iki seneden sekiz se
neye kadar hapis ve iki yüz liradan aşağı olmamak 
üzere ağır eczayı naktiye mahkûm olur. 

İkinci Fasıl 
Şahıslara Karşı Müessir Fiiller 

Dört Yüz Eli Altıncı Madde — Her kim katil 
kastiyle olmaksızın bir kimseye cismen eza verir veya 
sıhhatini ihlâle veyahut melekâtı akliyesinde teşev
vüş husulüne bâis olursa bir aydan bir seneye kadar 
hapisolunur. 

Eğer fiil havastan veya azadan birinin devamlı 
zâftnı veya söz söylemekte devamlı müşkilâtı veya 
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3. — Kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş ise bir 
mimara!» bentte hapis cefası altı aya ve ağır cezayi 
nakli iki yüz liraya kadar, İki numaralı bentte hapis 
altı aydan otuz aya kadar ve ağır cezayı naktî yüz 
elli liradan aşağı olmamak üzere hükmoîunur. 

Dört Yüz Altmışıncı Madde — 456 ve 459 ncu 
maddeterm takibat icrası şikâyete bağlı bulunan fık
ralarında muharrer ahvalde müddeinin hüküm kati-
leşinceye kadar davasından feragati hukuku amme 
davasını ortadan kaldırır. 

Üçüncü Fasıl 
Geçen Fasıllara A l Müşterek Hükümler 

Dört Yüz Altmış Birinci Madde — Yukarıdaki 
M fasılda beyan olunan fiillerden birini aşağıda gös
terilen mecburiyetîerîe yapanlara ceza veriimez. Bu 
mecburiyetler : 

1. — 495, 496, 497, 499 ncu maddelerde beyan 
olunan fiillerden birinin faillerine yahut yağma ve 
garet yapanlara karşı malını müdafaa etmek, 

2. — Bir şahsın evine veya içinde adanı oturur, 
sair her türlü bina müştemilâtına merdiven kurup çı
kanları veya duvarım delenleri veya kapışım kıran* 
lan veyahut işbu mebani ve müştemilâtına ateş ko
yanları -bu fiiller gece vakti olmak veya gündüz 
olsa bile hane ve bina müştemilâtı ücra bir mahal
de bulunmak şartiyîe- içinde ikamet edenlerin em
niyeti şahsiyeîerince aklen varit bir endişe ve havfî 
ciddî mevcut olduğu takdirde defetmektir. 

Ancak bu maddenin bir numaralı bendinde beyan 
olunan ahvalde müdafaada ifrata gidilmiş ve hane 
ve süknâ müştemilâtına merdiven kurmak, kapı kır
mak, duvar delmek fiillerinin faillerim def için 2 
numaralı bentte yazılı şartlan mevcut bulunmamış 
olduğu halde asıl fiile müterrep ceza ağır hapis hap
se tahvil olunmak üzere üçte birden yansına kadar 
indİriür. 

Dört Yüz Altmış İkinci Madde — Yukarıda geçen 
iki fasılda beyan olunan filler zinayı icra hainde meş-
huden yakalayan veyahut zinayı irtikâp etmek üzere 
veya henüz irtikâp edildiğinde zevahir hale nazaran 
şüphe edîlmiyecek surette görünen bir koca veya ka-
n veya kız kardeş veya fürudan biri veya bunların 
müşterek faili yahut her ikisi aleyhinde kan veya ko-' 
ca veya usulden biri veya erkek kardeş veya kız kar
deş tarafından işlenmiş olursa fülm muayyen olan 
cezası sekizde bîre kadar tenzil ve ağır hapis cezası 
hapse tahvil olunur, tdam yerine iki seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilir. 

Dört Yüz Aftmış Üçlıncti Madde — 448, 449, 
450, 456, 457 nci maddelerde beyan olunan fiilleri 
bir kaç kişi birlikte yapmış o5upta failin kim oldu
ğu belli olamaz ise bunlardan her birisi hakkında fiil 
için tayin edilmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar 
indirilerek hükmoîunur. tdam ve müebbet ağır ha
pis cezalarını istilzam eden fiillerde on seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası tayin olunur. Şu 
kadar ki bu kaide füÜlf doğrudan doğruya beraber iş
lemiş olanlar hakkında tatbik ohmmaz. 

Dört Yüz Altmış Dördüncü Madde — Yukanki 
maddede yazılı ahval müstesna olmak ve ferden ir
tikâp edihniş cürümler münasebetiyle hükmedilecek 
daha ağır cezalara halel gelmemek şartiyîe bir kav
gada bir şahıs ölmüş olur veya yaralanmış bulu
nursa o şahsa karşı kavga esnasında el uzatmış olan
lardan her biri aşağıdaki tertip dairesinde cezalandı
rılır. 

1. — Adam ölmüş veya ölümü intaç eden bir 
yara ika edihniş ise bir seneden beş seneye kadar ha
pis, 

2. — Ahvali sairede iki seneye kadar hapistir. Şu 
ksdarki, bu eeza fail hakkında münferiden cürüm 
istemiş olma» hafinde verilecek cezanın üçte birini 
tecavüz edemez. 

3. — Maktul ve mecruha karşı el dokundurmuş 
olmayıp da yalnız kavgaya dahil olanlar altı aya ka
dar hapsofunur. 

4. — Kavganın hudusuna sebebi asM olanlar hak
kında yukarıda beyan olunan cezalar üçte bir miktarı 
arttırılır. 

Dört Yüz Altmış Beşinci Madde — Bir kimse
ni» veya bir şirketin hizmetinde bulunanlar tarafın
da» vazife ve hizmet sırasında işlenen 456 v e459 ncu 
maddelerin üçüncü fıkralarında yazılı cürümlerden 
dolayı hükmedilecek tazminattan o kimse veya şir
ket mailen mesuldür. 

Dört Yüz Altmış Altına Madde — \ Bir kavgada 
korkutmak için silâh çekene altı aya ve silâh boşal
tan bir seneye kadar hapsohınur. 

Dört Yüz Altmış Yedinci Madde — îşbu iki fa
sılda yazık cürümlerden dolayı zarar ve ziyan ve taz- -
minat ve zararı münevi şahsî dava ikajmesi hainde 
ayrıca hükmoîunur. 

Dördüncü Fasıl 
Kasten Çocuk Düşürmek ve Düşürtmek Cürümleri 

Dört Yüz Altmış Sekizniici Madde -4 Alet ve ilâç 
kullanarak veya başkası tarafından kuşanılmasına 
razı olarak çocuk düşüren kadın, am aydan Uç se
neye kaadr hapsohınur. 
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Dört Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Bir ka
dımın nzasiyle vasıta temin ederek çocuğunu düşür
teni kimse bir seneden üç seneye kadar hapse mah
kûm olur. 

Eğer bu düşürmek neticesi veya düşürmek için 
kullanılan vantadan kadın telef olursa ceza dört se
neden yedi seneye kadar ve eğer adının ölümü razı 
olduğu vasıtadan daha tehlikeli bir vasıta kullanmak
tan hâsıl olmuşsa ceza beş seneden on seneye kadar 
ağır hapistir. 

Dört Yüz Yetmişinci Madde — Bir kimse gebe
liği bildiği bir kadının rızası olmadığı halde çocuk 
düşürmeğe mahsus ilâç ve sair vasıta kullanmak ya-
hutdanım dövmek veya yaralamak yahut başka bir 
fiil işlemek suretiyle çocuk düşürtürse yedi seneden 
on seneye kadar ağır hapse mahkûm olur. 

Eğer bu düşürtme neticesinde veya bunun için 
kullanılan vasıtadan kadın ölürse ceza on beş seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer fail kadının kocası ise bu maddede tayin 
olunan ceza altıda bir miktarı çoğaltılır. 

Dört Yüz Yetmiş Birinci Madde — Yukarıdaki 
maddelerde yazılan işlerden birini yapan kimse sıh
hati amme namına nizam altına alınmış sanat veya 
meslek ashabından olup da çocuk düşürtmeğe mah
sus çare ve vasıtaları öğrenmek veya kullanmak su
retiyle bu fiil vukua getirmiş ve bundan kadının ölü
mü hâsıl olmuşsa hakkında mezkûr maddelerde yazı
lı olan ceza altıda bir miktarı çoğaltılır. 

Dört Yüz Yetmiş İkinci Madde — Kendisinin ve
ya karısının veya anası evlâtlığının veya kız karde
şinin namusunu kurtarmak için çocuk düşüren veya 
düşürtenler hakkında yukarıda yazılı cezalar üçte 
birden üçte ikiye kadar indirilir ve ağır hapis cezası 
hapse çevrilir. 

Beşinci Fasıl 
Çocukları Veya Kendilerini İdareye Muktedir Olma
yanları Veya Tehlikede Bulunanları Kendi Haline Ter-

ketmek Cürümleri 

Dört Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Her kim 
muhafazası kendisine ait olan on iki yaşından aşa
ğı bir sabiyi veya müptelâ olduğu akıl veya beden 
hastalığından dolayı kendisini idare edemeyen bir 
kimseyi kasten kendi başına ter'keder ise üç aydan 
otuz aya kadar hapis mahkûm olur. 

Eğer bu terk fiilinden o kimsenin vücuduna veya 
sıhhatine büyük bir zarar gelmiş veya aklî teşevvüşe 
uğramış ise failin cezası beş seneye ve telefvukua gel
miş ise on seneye kadar ağır hapistir. 

Dört Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Aşağıda 
gösterilen hallerden biri varsa yukarıki maddede ya
zılı cezalar üçte bir miktarı çoğaltılır. Bu haller : 

î . Terkolunan mahallin insandan hali bulunması. 
2. Bir şahsen kendi meşru evlâdını veya kendin

den olduğunu ikrar eylediği çocuğunu veya evlâtlığa 
kahulettiği bir çocuğu veya bunları o kimseyi terket-
miş olmasıdır. 

Dört Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Yukarıdaki 
maddelerde gösterilen terk fiilleri kendisinin veya ka
rısının veya anasının veya evlât ve ahfadının veya 
kız kardeşinin namusunu kurtarmak için doğumdan 
henüz beş gün geçmemiş gayrimeşra bir çocuk aley
hinde işlenmiş olursa fail hakkında mezkû maddeler
de yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar indirilir. 

Dört Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bir kimse ye
di yaşından aşağı bir sabiyi veya müptelâ olduğu akıl 
veya beden hastalığından dolayı kendini idare edeme
yen bir kimseyi terkedilmiş bulup da derhal ait oldu
ğu daireye veya Hükümet memurlarına malumat ver
mekte ihmal ederse beş liradan elli liraya kadar ağır 
cezayi nakdî ile cezalandırılır. 

Bir mecruha veya sair tehlikede bulunan bir Lan
seye yahut ölü veya ölüye benzer bir cesede tesadüf 
edip te mümkün olan yardımı yapmakta veya derhal 
ail olduğu daireye veya Hükümet memurlarına ma
lumat vermekte ihmal edenler k!mse hakkında dahi 
aynı ceza tertip olunur. 

Altıncı Fasıl 
Terbiye ve İnzibat Vasıtalarının Suiistimali ve Aile 

Efradına Karşı Fena Muamele 
Dört Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Her kim ida

resi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bak
mak muhafaza etmek veyahut bir meslek ve sanatı öğ
retmek için kendisine tevdi olunan şahsın üzerinde 
haiz olduğu terbiye hakkım itaat ettirmek selâhiye-
fini suiistimal ile o şahsın sıhhatJnlin mühtel veyahut 
bir tehlikeye maruz olmasına sebep olursa on sekiz 
aya kadar hapsolunur. 

Dört Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Yukarıki 
maddede beyan olunan ahval haricinde ailesiyle bir
likte yaşayan on iki yaşından dûn bir çocuğa veya 
aile efradından birine rahim ve şefkatla" kabili telif 
olmayacak surette fena muamelelerde bulunan şahıs 
bir aydan otuz aya kadar hapsolunur. 

Bu fena muamele neseben ve sıhren usul ve fU-
rudan biri aleyhine vaki olur ise ceza üç aydan üç 
seneye kadardır. 
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Bu muameleyi karı kocadan bini ölür aleyhine yap
mış ise takibat icrası mukazarnrm şikâyetine bağ
lıdır. Mutazarrır sağir ise evlenmeden evvel üzerin
de hakkı velayet veya vesayeti olanlar da şikâyette 
bulunabilir. 

Dört Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Geçen iki 
maddede beyan Olunan ahvalde mahkumiyetin netice
si olmak üzere fiil usulden tarafından yapılmış ise 
aleyhinde cürüm işlenen kimsenin şahıs ve emvali üze
rinde velayeti itibariyle, haiz olduğu bilcümle kanunî 
hakların ziyama ve eğer cürüm vasi tarafından irti
kâp edilmiş ise vesayetten azHle beraber vesayete tal-
luk eden bütün diğer vezaifin refine dair karar ver* 
mek mahkemenin takdirine bağlıdır. 

Yedinci Fasıl 
Hakaret ve Sövme Cürümleri 

Dört Yüz Sekseninci Madde — Her kim toplu 
veya dağınık bar kaç kişi ile ihtilâl ederek diğer bir 
şahıs hakkında bir maddei mahsusa tayin ve isnadiy-
le halkın hakaret ve husumetine maruz kılacak bir 
fiil isnat ederse üç aydan otuz aya kadar hapse ve el
li liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayi nakdiye 
mahkûm olur. 

Eğer bu cürüm umuma neşir veya teşhir olunmuş 
yazı veya resim veya sair neşir vasıtalarıyle irtikâp 
olunmuş ise failin göreceği ceza bir seneden beş sene
ye kadar hapis ve ikiyüz liradan aşağı olmamak üze
re ağır cezayi naktidir. 

Dört Yüz Seksen Birinci Madde — Geçen madde 
beyan olunan cürümün faili beraet etmek için isnatet-
tiği fiilin sıhhatini veya şayi ve mütevatir olduğunu 
ispat etmek isterse bu iddiası kabul olunmaz. 

Fakat : 
1. Tecavüz olunan şahıs bir memur bulunupta 

266 ve 268 nci maddelerde beyan olunan ahval müs
tesna olmak üzere isnat olunan fiil icrayı memuriyeti
ne taltük eylediği. 

3« Müşteki ikâme ettiği davadan dolayı icra kılı
nan muhakemeyi kendisine isnat olunan fiilin sıhhat 
ve ademi sıhhatine dahi teşmiletmeyi sarih surette biz
zat talep eylediği. 

Takdirde hakikati maddenin ispah iddiası aynı 
mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

Şu halde mütecavizin isnat eylediği fiil sabit olur 
yahut bundan dolayı aleyhine isnatölunan şahıs mah
kûm edilirse isnat eden şahıs hakkında dava ceza sa
kıt olur. 

ıŞu kadar ki bu madde müstesniyatımn tatbiki için 
tecavüzün aşağıdaki maddede beyan olunan cürmü 
teşkil etmemesi şarttır. 

Dört Yüz Seksen İkinci Madde —\ Her kim top
lu veya dağınık bir kaç kişi ile ihtilâl) ederek her ne 
suretle olursa otsun bir kimsenin nanjus veya şöhret 
veya vakar ve haysiyetine taarruz eylerse üç aya ka
dar hapis ve yüz liraya kadar ağır cezayi naktî ile 
mahkûm olur. 

Eğer bu fal, kendisine tecavüz olunan kimse yal
nız olsa bile huzurunda, yahut kendisine hitaben ya
zılıp gönderilmiş bir mektup ile, irtikâp olunursa fai
lin göreceği ceza dört aya kadar hapis ve yüz elli li
raya kadar ağır cezayi naktîdir. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimjsenin huzuriyle 
beraber alenen vaki olursa ceza altı aya kadar hapis 
ve iki yüz eîii iîraya kadar ağır cezayi naktidir. 

Eğer fiil 480 nci maddenin ikinci fıkrasında beyan 
olunan vasıtalardan biri ile işlenirse ceza altı aydan 
ve cezayı naktî yüz liradan aşağı olaimaz. 

Dört Yük Seksen Üçüncü Madde — Yukarıki 
maddede beyan olunan cürüm kâtibiâdil gibi usulü 
dairesinde hidematı ammeden biriyle muvazzaf bu
lunan şahıslardan birinin huzurunda ve ifa ettiği me
muriyetten dolayı işlenmiş olursa fail hakkında altı 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Eğer cürüm neşriyat vasıtalarından biriyle işlen
miş olursa ceza üçte bir nispetinde ziyadeleştirilir. 

Dört Yüz Seksen Dördüncü Madde — Geçen 
maddelerde beyan olunan cürümlerin irtikabında ken
dine tecavüz olunan kimsenin ismi sarahaten zikre
dilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bi
le eğer mahiyetinde ve müddeinin şahsına matufiye-
tinde tereddüt edilemeyecek derecede {karineler varsa 
hem ismi zikredilmiş hem de azviyat j tasrih kılınmış 
gibi muamele olunur. 

Dört Yüz Seksen Beşinci Madde — Kendisine 
tecavüz olunan şahıs 480 ve 482 nci maddelerde ya
zılı cürümlere kendi haksız hareketiyle) sebebiyet ver
miş ise failin cezası üçte birden üçte ikiye kadar azal
tılır. 

Eğer iki taraf karşılıklı olarak birbirini tahkir et
miş bulunursa mahkeme icabına göre; iki taraf veya 
hangi tarafın sebebiyet verdiğini nazara alarak yalmz 
biri hakkında cezayi iskat edebilir. 

Şahsı hakkında şiddet kullanılmasından dolayı ha
karet eden kimsenin hareketi cezayi; müstehzini de
ğildir. 

Dört Yüz Seksen Altıncı Madde^—(Bir dava esna
sında iki taraf veya vekilleri canibinden!dava hakkında 
mahkemeye verilen evrak ve irat olunan müdafaatın 
muhtevi olduğu elfazı tahkiriyeden ! dolayı takibat 
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icra olunmaz. Şu kadar ki mahkeme kanunen muay
yen olan inzibatî tedbirlerden maada bu lâfızları ha
vi bulunan evrakın tamamen veya kısmen ortadan 
kaldırılmasını emir ve mütecavüzünaleyhin talebine 
kendisine tazminat itasına hükmedebilir. 

Dört Yüz Seksen Yedinci Madde — Bu fasıllarda 
beyan olunan cürümlerden birinin irtikabından dola
yı hüküm sudurunda mahkeme cürmün icrasına va
sıta olan yazı ve resim ve sairenin müsaderesini ve 
ortadan kaldırılmasını emreder. Ortadan kaldırılma
yan yazılar üzerine de fıkrai hüluniyeyi tahşiye eyler. 

Masarifi mahkûm tarafından tesviye olunmak 
üzere müştekinin talebiyle hüküm hülâsası mahkeme 
tarafından tayin olunacak nihayet üç gazetede bir 
veya iki defa neşrolunur. 

Dört Yüz Seksen Sekizinci Madde — Bu fasılda 
beyan olunan cürümlerden dolayı takibat icrası ken
disine tecavüz olunan şahıs tarafından şikâyetname 
verilmesine bağlıdır. 

Eğer mütecavüzünaleyh şikâyetname vermezden 
evvel vefat eder veya bu cürümler ölmüş bir adamın 
hatırasına karşı irtikâp olunursa bundan dolayı mü
teveffanın karısı ve usul ve füruu veya kardeş ve kız 
kardeşleri ve usul ve füruu derecesinde şıhrî akraba
sı ve doğrudan doğruya veresesi bulunan kimselere 
tarafından şikâyetname verilebilir. 

Adlî veya siyasî ve mülkî veya askerî bir heyet 
veya bunlar makamına kaim olanların aleyhinde ha
karet ve tecavüz vukubulduğu takdirde heyetin ve mec
lis suretinde teşekkül etmeyen heyetler için dahi en 
büyük âmirinin müsaadesi ve şirketlerle cemiyetler 
müdürlerinin şikâyetnamesi olmadıkça takibat icra 
olunamaz. 

Dört Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Davacı
nın hüküm katileşinceye kadar davasından vazgeç
mesi ile hukuku amme davası sakıt olur. 

Dört Yüz Doksanıncı Madde — Bu fasılda be
yan olunan cürümlerden dolayı ikame olunacak hu
kuku amme davası 480 nci maddede yazılı ahvalden 
dolayı bir sene ve 482 ve 485 nci maddelerde muhar
rer ahvalden dolayı üç ay müruriyle sakıt olur. 

ONUNCU BAP 
Mal Aleyhinde Cürümler 

Birinci Fasıl 
Hırsızlık 

Dört Yüz Doksan Birinci Madde — Her kim di
ğer şalımı menkul malını rıza ve malûmatı olmaksı
zın bulunduğu yerden intifa maksadtyle alırsa üç ay
dan üç seneye kadar hâpsolunur. 

Dört Yüz Doksan İkinci Madde — Yukarıdaki 
maddede beyan olunan cürüm aşağıda yazılı suret
lerden birinin inzimamiyle işlenmiş olursa failin ce
zası altı aydan dört seneye kadar hapistir. 

1. Hırsızlık fiilî, resmî dairelerde ve evrak mah
zenlerinde veya umumî müesseselerde muhafaza olu
nan eşya hakkında veyahut hırsızlık diğer mahaller
de icra olunup ancak menafiiı umuma alt şeyler hak
kında vuku bulmak; 

2. Hırsızlık fiili, kabristan, türbe, ve mezarların 
muhafaza veya tezyini için konulmuş veyahut ceset
le defnedilmiş eşya hakkında irtikâp olunmak; 

3. ' Hırsızlık ibadet olunan mahalde yapılmak; 
4. Bu fiil umumî bir mahalde yahut umuma açı

lan yerlerde yankesicilik suretiyle ika edilmek; 
5. Hırsızlık fiili karada ve denizde her nevi na

kil vasıtaları içinde seyahat eden yolcuların eşya 
ve parası hakkında yahut umuma mahsus nakliye 
vasıtalarını işletmekte bulunan idarelerin dairelerin
de veya istasyon ve iskelelerinde yapılmak; 

6. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus mahal
lerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yerlerde ve 
kırlarda bırakılan ve haklarında aşağıdaki maddenin 
on ikinci fıkrasının tatbiki mümkün olmayan hay
vanları bu mahalden çalmak; 

7. Ormanlarda kesilmiş odunları ve istif edilmiş 
kereste ve ağaçları ve sair yerlerde koparılmış veya 
biçilmiş ve lüzumuna binaen açık bırakılmış olan 
mahsulâtı ve tarlalarda bırakılmış ziraat aletlerini 
çalmak; 

8. Adet muktazası olarak yahut sureti tahsisi ve 
istimal itibariyle umumun tekâfülü altında bulunan 
şeyleri çalmaktır. 

Dört Yüz Doksan Üçüncü Madde — Hırsızlık 
cürmü: 

1. Hırsızla malı çalınan arası da hizmet veya bir 
iş yapmaktan veya bir mahalde muvakkaten olsun 
birlikte oturmaktan yahut karşılıklı nezaket icabatm-
dan ileri gelen itimadı suiistimal neticesi olarak hır
sızlık suretine terk ve tevdi olunmuş olan eşya hak
kında işlenirse; 

2. Hırsız, hırsızlığı beliyye veya umumi musibet 
veya heyecandan yahut mal sahibinin duçar olduğu 
hususî bir felâketten mütevellit kolaylıktan bilistifa
de yaparsa; 

3. Hırsız mal sahibiyle birlikte ikamet etmediği 
halde hırsızlığı geceleyin bir bina dahilinde yahut 
süknaya mahsus bir yerde icra eylerse: 
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4. Hırsız, hırsızbğı işlemek veya çalınmış malı 
başka yere kaldırmak için muhkem surette yapılmış 
olan davar, kapı» pencere, demir parmaklık gibi şey
leri mahveder, yıkar, devirir yahut vaka mailinde 
olmasa bile bunları kırarsa; 

5. Fail ya cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı 
başka yere kaldırmak için taklit anahtar veya sair 
âletler kullanarak bir kilidi açar yahut sahibinin ka
yıp veya terkettiği anahtarı elde ederek açarsa; 

6. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çafenmış eşyayı 
başka yere kaldırmak için bir bina yahut duvarla 
çevrilmiş bir mahalle girer veya ancak sunî vasıta
larla yahut şahsen çevikliği sayesinde bertaraf edile
bilen maniaları kaldırarak hane ve sair mahalle girer 
ve aşarsa;. 

7. Hırsızlık, kanuna tevfikan veya Hükümetin 
enirine binaen resmî bir memur tarafından mühür 
altına ahnmış mahalle konulan mührün fekkiyle ir
tikâp olunursa; 

8. Hırsızlık, kıyafetini tebdil etmiş bir kimse ta
rafından yapılırsa; 

9. Hırsızlık üç ve daha fazla kimse tarafından 
toplu olarak işlenirse; 

10. Hırsızlık salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat 
takman bir şahıs tarafından yapılırsa; 

11. Çalman şey, sureti tahsisine nazaran mutla
ka umumî bir felâket ve musibetin tesir ve neticele
rini menetmek veya hafifletmek maksadiyle hazır
lanmış eşyadan olursa; 

12. Hırsızlık, meskûn bir hanenin doğrudan doğ
ruya müştemilâtından olan veya duvarla çevrilmiş 
bulunan mahallindeki hayvan hakkında işlenirse; 

Failin göreceği ceza, üç seneden altı seneye ka
dar ağır hapistir. 

Btr maddenin muhtelif Fıkralarında beyan olunan 
ahvalden ikisi veya fazlası birlikte olarak hırsızlık 
edilirse failin göreceği ceza, beş . seneden on seneye 
kadar arttırılır, 

Dört Yüz Doksan Dördüncü Madde — Her kim 
sahibinin izni olmaksızın henüz mahsulâtı biçilip kal-
dınbaamış olan tarla, bağ bahçe ve bostanlardan 
hububat ve sebze vesair çalarsa mutazarnnm şikâ
yeti -üzerine beş aya kadar hapsolunur. 

İkmsi Fani 
Dört Yüz Doksan Beşinci Madde — Her kim 

menkul bir malın zilyedini veya cürüm mahallinde 
bulunan bir başkasMit cebir ve şiddet kuUanasak veya 
şahsa* veya maları büyük bir tehfikeye düşüreceği 
beyaniyle tehdit ederek o malı testime yahut o mahn 

kendi tarafından zaptına karşı sükût etmeğe mecbur 
kılarsa üç seneden on seneye kadar ağtt* hapis ce
zasına mahkû olur. 

Bir mahn yağması esnasında veya akabinde fiili 
icra ve itmam etmek veya malı kaçırmak yahut ken
disini veya şerikini cezadan kurtarmak için mal sa
hibine veya vaka aynı ceza hükmolunur. 

Dört Yüz Doksan Altıncı Madde — Her kim 
bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsen 
veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği bey aniy
le tehdit ederek o kimsenin yahut başkasının zararına 
hukukça hükmü haiz bir senedi vermeğe veya imza 
etmeğe yahut koparıp mahveylemeğe mecbur kılar
sa üç seneden on seneye kadar ağır hapse mahkûm 
olur. 

Dört Yüz Doksan Yedinci Madde -h Yukarıda
ki maddelerde beyan olunan cürümler, geceleyin ve
ya silâh üe tehdit ederek veya yol kesmek suretiyle 
veya içlerinden velev birisi görünür surette silâhlı bu
lunan ikiden ziyade kimseler yahut kiyatetini tebdil 
etmiş olan şahıslar tarafından irtikâp olunursa ağ» 
hapis cezası yediseneden onbeş seneye kadardır. 

Dört Yüz Doksan Sekizinci Madde <— Bir kim
se her ne suretle olursa olsun hayat veya ırz veya mal 
hakkında büyük bir zararla korkutarak yahut Hükü
met tarafından verilmiş gibi emir göstererek başka
sını para veya eşya veya hukukça hükirıü haiz bir 
senet göndermeğe veya bir mahalle koymağa veya 
bunların kendi eline geçmesini temin etmeğe mecbur 
kılarsa beş seneden onbeş seneye kadar ağır hapis 
cezasına mahkûm edilir. 

Dört Yüz Doksandokuzuncu Madde i— Her kim 
para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bîr senet 
almak için bir kimseyi hapis eder yahut dağa veya 
tenha bir mahalle kaldırırsa maksadına j nail olama
mış olsa bile on seneden onbeş seneyej kadar ağır 
hapis cezasiyle mücazat olunur. 

Beş Yüzüncü Madde — Her kim 64 ve 65 nci 
maddelerde beyan olunan ahvalin maadasında ev
velce Hükümete haber vermeksizin adaıpı kaldırmak 
cürmünden masut olan şeyi elde etmefe için şifahî 
veya tahrirî muhabere naklederse bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Beş Yüz; Btrmci Madde—- Bir şaltsin herhangi 
bir vasıta ife kendini bilmiyecek veya müdafaa ede
meyecek hale getirilmesi dahi hırsızlık cjirmünde ce
bir vs şiddet sayihr. 

Beş Yüz İkinci Madde — Ceza. kamunun tatbi
katında gece vakti, .güneş batmasmdan bir saat stmr 
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ra başlar ve güneş doğmasından bir saat evvele ka- I 
dar devam eder. 

Üçüncü Fasıl 
Dolandırıcılık ve iflâs 

Beş Yüz Üçüncü Madde — Her kim bir kimseyi 
hulûs ve saffetinden bilistifade kandıracak mahiyet
te sanialar veya hileler yaparak hataya düşürüp o 
kimsenin veya aharın zararına kendisine veya baş-
kasına haksız bir menfaat temin ederse üç aydan üç 
seneye kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır cezayı naktî ile cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm : 
1. Meslek ve vazifeleri icabatını icra sırasmda 

avukatlar ve dava vekilleri ve alelumum vekiller ile 
müesset müdürleri tarafından 

2. Resmî bir dairenin yahut menafii ammeye 
hadim bir müessesei hayriyenin zararına olarak, 

3. Bir kimseyi askerlikten kurtarmak bahanesiy
le 

İşlenmiş olursa ceza bir seneden beş seneye ka
dar hapistir. 

Beş Yüz Dördüncü Madde — Bir kimse musi
betlere karşı aktedilmiş bir sigorta bedelini kendisi 
almak veya başkasına aldırmak maksadiyle veya sair 
gayrimeşru birmenfaat elde etmek gareziyle her ne 
suretle olursa olsun kendisine ait malı tahrip veya 
imha eder yahut bozarsa bir seneye kadar hapis ce
zasına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil ile maksadını elde etmiş olursa hak- I 
kında bundan evvelki madde hükmü tatbik olunur. 

Beş Yüz Beşinci Madde — Her kim kendisinin 
yahut başkasının menfaatına olarak bir sabi veya 
mahcurun veya ehil olmayan kimsenin ihtiyaçlarını 
veya heveslerini veya tecrübesizliğini suiistimal ile 
onlardan birinin veya aharının mazarratına hukukça | 
hükmü havi bir senet alırsa veren şahsın hukukî I 
ehliyetihaiz olmamasından dolayı bu sene hüküm
süz sayılmakla beraber faili bir seneden beş seneye 
kadar hapsolunur ve yüz liradan aşağı olmamak üze
re ağır cezayi naktî alınır. I 

Beş Yüz Altıncı Madde — Ticaret kanununda 
gösterilen surette hileli müflis olanlar ve ticaret 
kanunu hükmünce bunlara şeriki cürüm oldukları 
tebeyyün edenler muvakkat ağır hapis ile cezalan
dırılır. 

Beş Yüz Yedinci Madde — Ticaret kanunu hük
münce taksir sayılan hallerde iflâs edenler bir aydan I 
iki seneye kadar hapsolunurlar. 

Dördüncü Fasıl 
Emniyeti Suiistimal 

Beş Yüz Sekizinci Madde — Her kim başkasına 
ait olup ta iade veyahut muayyen bir surette istimal 
etmek üzere kendisine tevdi veya her ne nam ile olur
sa olsun teslim olunan bir malda kendisinin veya 
başkasının menfaatına olarak temellük iddiasına 
kıyam ederse mutazarrır olan kimsenin şikâyeti üze
rine iki aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan 
aşağı olmamak üzere ağır cezayı naktî ile cezalan
dırılır. 

Beş Yüz Dokuzuncu Madde — Bir kimse iade 
veya muayyen bir suretle istimal etmek üzere ken
disine tevdi olunan imzalı ve yazısız bir kâğıda im
za sahibinin mazaratına olarak hukukça hükmü ha
iz bir muamele yazar veyahut yazdırırsa mutazarrır 
olan kimsenin şikâyeti üzerine üç aydan üç seneye 
kadar hapse ve yüz elli liradan aşağı olmamak üze
re ağır cezayi naktiye mahkûm olur. 

Eğer bu imzalı ve yazısız kâğıdı esasen kendisi-
ne tevdi ve teslim olunmayıpta bir takrip ele geçire
rek birinci fıkradaki cürmü işlemiş ise altıncı babın 
üçüncü ve dördüncü fasıllarında beyanolunan ah
kâma göre ceza tertip olunur. 

Beş Yüz Onuncu Madde — Geçen iki madde ya
zılı cürümler meslek ve sanat veya ticaret veya hiz
met sebebiyle veya enametçi sıfatiyle veyahut idare 
etmek için kendisine tevdi olunan ve teminat ola
rak teslim edilen şeyler üzerinden yapılırsa faili hak
kında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ter
tip olunur ve şikâyetname itasına hacet kalmaksızın 
takibat yapılır. 

Beş Yüz On Birinci Madde — 
1. Kaybolmuş bir şeyi bulupta bulunmuş eşya

nın mülkiyetini iktisap hakkında Kanunu medenide 
yazılı ahkâma riayet etmeksizin temellük iddiasına 
kıyam eyleyen, 

2. Başkasına ait olupta bir hata veya tesadüf 
neticesi olarak eline geçen bir malda mülkiyet id
dia eden. 

Kimseler mutazarrırın şikâyeti üzerine bir sene
ye kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayi nak
tiye mahkûm olur 

Eğer mücrimin bu eşya sahibi kim olduğunu bil
diği tahakkuk ederse ceza iki seneye kadar uzar. 

Beşinci Fasıl 
Eşyayı cürmiyeyi satın almak ve saklamak 
Beş Yüz On İkinci Madde — Her kim 296 ncı 

maddede beyan olunan ahval haricinde kendisi cü-
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mün itrikâbına iştirak etmeksizin bir cürümden hâ
sıl olan para veya sair eşyayı bilerek kabul eder ve
ya saklar yahut satın alır yahut her ne suretle olur' 
sa olsun onları kabul etmek ve saklamak ve satmak 
hususlarında tavassut eyler ise iki seneye kadar 
hapse ve yirmi liradan yüz liraya kadar ağır cezayi 
naktiye mahkûm olur. 

Eğer para ve eşya ağır hapis cezasını müstelzim 
bir cürmün icrasından hâsıl olmuş ise ceza bir sene
den aşağı olmamak üzere hapis ve otuz liradan iki 
yüz liraya kadar ağır cezayi naktidir. 

îşbu fıkralarda beyan olunan ahvalde hükmolu-
nacak ceza, para ve eşyanın sebebi husulü olan cü
rüm için muayyen cezanın yarısını geçemez. 

Eğer fail bu fiilleri itiyat etmiş takımdan ise bu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde ceza iki 
seneden dört seneye ve ikinci fıkrasında yazılı hal
lerde üç seneden beş seneye kadar çoğaltılır ve her 
halde yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır cezayı 
naktî dahi ilâve kıljnır. 

Altıncı Fasıl 
Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz 

Beş Yüz On Üçüncü Madde — Her kim birinin 
mutasarrıf olduğu emlâk ve araziyi tamamen veya 
kısmen zapt ve tasarruf etmek veya bunlardan inti
fa eylemek için o arazi ve emlâkin hudutlarını de
ğiştirir veya bozarsa bir aydan iki seneye kadar 
hapsolunur ve otuz liradan iki yüz liraya kadar ağır 
cezayi naktî alınır. 

Hakkı olmayan bir menfaat elde etmek için umu
mî ve hususî suların mecrasını değiştiren kimse hak
kında dahi aynı ceza hükmolunur. 

Beş Yüz On Dördüncü Madde — Yukarıki mad
dede beyan olunan fiiller eşhasa karşı cebir ve şid
det veya. tehdit ile veya içlerinden velev birisi silâh
lı olmasa bile on kişiden fazla şahıslar tarafından iş
lenmiş ise ceza bir seneden beş seneye kadar hapis 
ve yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır cezayi nek-
tidir. 

Beş Yüz On Beşinci Madde — Şahıslara karşı 
cebir ve şiddet kullanarak bir şahsın emlâk ve arazi
sinden istifadesine mâni olan kimse bir seneye kadar 
hapis ve on beş liradan yüz liraya kadar ağır cezayi 
nakti ile cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm içlerinden velev birisi silâhlı olan 
bir kaç kişi yahut silâhlı olmasa bile on kişiden faz
la şahıslar tarafından ika olunursa ceza bir seneden 
üç seneye kadar hapis ve elli liradan üçyüz liraya 
kadar ağır cezayi nakdidir. 

Yedinci Fasıl 
Naşı Izrar 

Beş Yüz On Altıncı Madde — Bir kimse her ne 
suretle olursa olsun aharın menkul ve gayrimenkul 
malını tahrip veya imha eder veya bozar yahut bun
lara zarar verirse mutazarrır olan tarafın şikâyeti 
üzerine bir seneye kadar hapis ve yidni liradan elli 
liraya kadar ağır cezayi naktî ile cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm : 
1. Vazifei memuresinden dolayı ahzisar kastiyle 

bir memur aleyhinde, 
2. Şahıslara karşı şiddet kullanmakla veya 493 

ncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında be
yan olunan vasıtalardan biriyle, 

3. Ammeye ait veya bir hizmeti ammeye veya 
bir mezhebin âyin ve ibadetine mahsus binalara ya
hut 378 nci maddede gösterilen envaa dahil askerî 
emakine ve debboy ve tersaneler ve harp gemileri 
yahut abidat veya kabristan ve müştemilâtı üzerin
de, 

4. Setler yahut musibetlere karşı ammenin mu
hafazası maksadiyle inşa olunan müdafaa vasıtaları 
ve sair inşaat yahut bir hizmeti ammeye mahsus alât 
ve işarat hakkında 

5. Kanal veya saki ve irvaya mahsus nehir ve 
cetvel ve ark ve bu kabilden sair inşaat, 

6. Dikilmiş bağ çıbıkları ve meyvalar ağacı ve 
fidanlar ile seyir ve meydan yerlerindeki ağaçlar, 

Üzerinde ika olunursa failin göreceği ceza üç ay
dan iki seneye kadar hapis ve iki yüz elli liraya ka
dar ağır cezayi naktidir. 

Efal hakkında şikâyetname itasına hacet kalmak
sızın dava takip olunur. 

Beş Yüz On Yedinci Madde — Yukarıdaki mad
dede beyan olunan cürüm, Hükümete karşı şidet 
veya mukavemet maksadiyle yahut on ve daha zi
yade kimselerin birleşmesiyle vukubulduğu takdirde 
cürme iştirak edenlerin cümlesi birinci kısımda be
yan olunan ahvalde iki aydan iki seneye kadar ha
pis cezasiyle yüz liraya kadar ağır cezayi naktiye 
ve ikinci kısımda beyan olunan ahvalde altı aydan 
dört seneye kadar hapis cezasiyle iki yüz elli liraya 
kadar ağır cezayi naktiye mahkûm olurlar ve hukuk 
amme davası resen ikame olunur. 

Beş Yüz On Sekizinci Madde — Her kim bigayri 
hakkın başkasının arazisine, bağ ve bahçesine hay
van sokarak veya orada bırakarak bir zarar ika 
ederse mutazarrırın şikâyeti üzerine bu faslın birinci 
maddesinin ilk fıkrası hükmüne tevkikan ceza görür. 



Fail yalnız otlatmak maksadiyle aharın arazisine 
hayvan sokmuş veya girmesine iğmaz etmiş ise di
ğer tarafın şikâyeti üzerine göreceği ceza üç aya ka
dar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayı naktidir. 

Kayıtsızlık ve teseyyün eseriyle bir kimsenin 
mahrez ve nıuhrez olan arazisine veya bağ ve bah
çesine hayvan girmesine sebep olanlar onbeş günden 
bir aya kadar hafif hapse veya on liradan otuz beş 
liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olar. 

Beş Yüz On Dokuzumıcu Madde — Yukarıda
ki maddenin ikinci ve üçncü fıkralarında münderiç 
fillerden tevellüt eden zarar hayvanı sokan veya gir
mesine sebep olan şahsa müracaat hakkı olmak üze
re hayvan sahibine tazmin ettirilir. Bir kaç konseye 
ait olarak bir yerde atlatılan hayvanların bir veya bir 
kaçının yaptıkları zarar ve hasar, birlikte otlatan hay
vanların sahiplerine garameten tazmin ettirilir. 

Bu maddede yazıh fillerden dolayı takibat yapıl
ması şahsî şikâyete bağlıdır. 

Beş Yüz Yirminci Madde — Her kim başkası
nın hendek veya sabit çit veya daimî parmaklık ile 
çevrilmiş olan yerine dtthule hakkı olmadığı halde 
keyfi olarak girer veya bu yerden geçerse sahibinin 
şikâyeti üzerine onbeş güne kadar hafif hapse veya 
onbeş liraya kadar hafif cezayı naktiye mahkûm 
olur. 

Bu fiilin tekerrürü halinde failin göreceği ceza 
bir aya kadar hafif hapistir. 

Beş Yüz Yirmi Birinci Madde — Her kim bilâ-
mucip başkasına ait olan bir hayvanı öldürür ve işe 
yaramıyacak hale koyarsa sahibinin şikâyeti üzerine 
dört aya kadar hapis ve yüz liraya kadar ağır cezayi 
naktiye mahkûm olur. 

Eğer ika ohınan zarar hafif ise yalnız otuz liraya 
kadar ağır cezayi naktî hükmiyle iktifa olunabilir. 

Eğer hayvanın yalnız kıymetine noksan gelmiş ise 
hapis cezası bir aya ve cezayi naktî otuz liraya kadar
dır. 

Tarla ve arazisine kuş veya kümes hayvanları 
girmiş olan şahıs bunları zarar ika etlerken görüpte 
öldürürse cezaen mesul olmaz. 

Sekizinci faal 
Geçen f asılar arasında müşterek hükümler 

Beş Yüz Yirmi İkinci Madde — Onuncu bapta 
beyan olunan cürümlerin işlenmesinde cürümün mev
zuu olan şeyin veya ika edilen zararm kıymeti pek 
fahiş ise mahkeme cürme mahsus olan cezayi yarısı
na kadar ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar ek-
siRfr. 
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Kıymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin 
yahut vaki zararın cürmün işlendiği zamandaki kıy
meti nazar» dikkate alınır. Yoksa failin istihsal ey-
Jcdiğİ maksat hesap edilmez. 

Eğer fal aynı neviden olan cürümlerden dolayı 
raüJkerrir bulunur veya bu babın ikinci faslında ya-
zıh cürümlerden birini işlemiş olursa cezayı tenkîsa 
mahal yoktur. 

Beş Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Bu babın bi
rinci» üçüncü dördüncü ve beşinci fasıllarında ve 516 
ncı maddenin birinci fıkrasında ve 518 nci ve 5İ9 
ve 521 nci maddelerinde beyan olunan cürümlerden 
birini işleyen kimse kendi hakkında bir gûna takibat 
icrasına başlamadan evvel aldığını iade eylerse ya
hut işlenen fiilin mahiyetine ve sair ahvale nazaran 
ret ve iade kabil olmadığı takdirde mutazarrırın za
rarını tamamen tanzim ederse göreceği ceza üçte bir
den üçte ikiyi kadar indirilir. 

Eğer bu ret ve iade veya tazmin hususu takibat 
esasmda fakat işin mahkemeye verilmesinden evveı 
vukubulursa failin göreceği ceza altıda birden üçte 
bire kadar indirilir. , 

Beş yüz yirmi dördüncü madde — Bu babın bi
rinci ve üçüncü ve dördüncü ve beşinci fasıllarında 
ve 516 ncı maddenin birinci fıkrasiyle 518, 519, 521 
nci maddelerde beyan oîunan cürümler : 

1. Kanunen tefrik edilmemiş karı ve koca
dan birinin , 

2. Usul ve fürüdan yahut bu derece sıhrî kara
bet erbabından birinin ve analık ve babalık ve evlât
lığın, 

3. Faille beraber bir dam altında yaşayan kar
deşinin veya kız kardeşinin, 

Zararlarına olarak istemiş olursa fail aleyhinde 
takibat icra olunamaz, 

Kanunen tefrik edlümiş olan karı veyahut koca 
yahut failler beraber bir dam altında yaşamayan kar
deş ve kız kardeş yahut cürmün mürtekibi ile bir aile 
halinde yaşamakta olan amca, dayı yeğen veya ikin
ci derecede sıhrî akrabam» mazarratına olarak iş
lenmiş ise fail hakkında takibat icrası şikâyetname 
itasına bağlıdır. Bu takdirde failin göreceği ceza üçte 
bir miktarı azaltılır. 

Beş Yüz Yirmi Beşinci Madde — Bu babın birin
ci ikinci fasıllarında gösterilen cürümîer için tayın 
olunan cezaların naüddetlerme muadil bir müddet 
emniyeti umumiye nezaret altında buftmdtırttnMak 
cezası da ilâve olunur. 
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ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kabahatler 

BİRİNCİ BAP 
Ammenin nizamına müteallik kabahatler 

Birinci Fasıl 
SaSâhiyettar mercilerin emirlerine iiaaîsziiiik 

Beş Yüz Yirmi Altıncı Madde — Her kim salâhi-
yettar merciiden kanun ve usul dairesinde verilmiş 
bir emre itaatsizlik eder yahut âmmenin istirahat 
ve selâmeti veya madclet mülâhazası nâmına mer
dinden kanun dairesinde ittihaz edilmiş bir tedbire 
riayet etmezse bir ay kadar hafif hapse ve elti liraya 
kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz Yirmi Yedinci Madde — Her kim bir 
musibet ve felâket veya karışıklık yahut cürmümeşhui 
vukuunda kaibuŞ ve bir özre müstenit olmaksızın lâ
zım gelen hizmet ve yardımı yapmaktan kaçınır ya
hut vazifesini yaptığı sırada kendisine müracaat 
eden memurûara lâzım gelen malûmat ve tarif atı ver
mekten imtina -eyüerse otuz liraya kadar hafif cezayi 
nakliye mahkûm olur. 

Eğer vermiş olduğu malûmat ve tarifat hakika
te mugayir olursa ceza elli liraya kadar' hafif ceza
yı nakti ve bir aya kadar (hafif hapistir. 

Beş Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Bir memura 
vazifesini yaptığı sırada isim ve şöhret sıfat ve sa
natını ve mesken ve ikâmetgâhım veya doğduğu 
yeri yahut sair şalisi evsafını beyandan imtina eden 
şahıs otuz Iraya kadar hafif cezayi nakliye mah
kûm olur ve eğer hakikat hilâfında beyanatta bu
lunursa bir aya kadar hafif hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Beş Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Her kim 
ait olduğu daire tarafından kanuna müsteniden vu-
kubulan memnuiyet hilafı o'arak âyin icrasına 
mahsus mahaller haricinde mezhebi merasim icrasına 
veyahut umuma mahsus meydanlarda ve yollarda 
dinî ve gayri dinî işlere müteallik alayîar tertibine 
halkı teşvik yahut bunlara riyaset eylerse bir aya ka
dar hafif hapse veya eÖi liraya kadar cezayi naktiye 
mahkûm olur. 

Eğer işbu fiilden dolayı halk arasında bir heye
can ve karışıklık çıkarsa fail hakkında yukarıdaki 
cezaların ikisi birden hükmoîunur. 

İKİNCİ FASIL 
Cürmü Haber Vermekte Zühul 

Beş Yüz Otuzuncu Madde — Hekim, cerrah, ebe 
yahut sair sıhhiye memurları şahıslar aleyhinde iş
lenmiş bir cürüm asarım gösteren ahvalde sanat

larının icap ettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfi
yeti adliyeye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar 
hususunda taahhür gösterirlerse bu ihbar kendisine 
yaıdım ettikleri kimseyi takibata mâruz kıîacak 
ahval müstesna olmak üzere otuz liraya kadar ha
fif cezayi naktiye mahkûm olurlar. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Meskûâta Müteallik Kabahatler 

Beş Yüz Otuz Birinci Madde — Mecmu kıymeti 
yüz kuruştan fazla meskukât veya evrakı nakliyeyi 
sahih zanniyîe aldıktan sonra bunların kalp ve tak
lit olduklarına muttali olan kimse üç gün zarfında bun
ları nereden ve ne suretle aldığını mümkün mertebe 
tarif ile beraber Hükümete teslim etmezse on beş 
liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz. Otuz İkinci Madde — Her kim Türki' 
yede kanunen tedavül etmekte olan mezkûkâtı mu
kannen kıymetleriyle kabulden imtina eyler ise otuz 
liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Matbaacılık sanatının icrasına ve matbu evrak neşir 
ve tevziine ve ilânat talikine müteallik kabahatler 

Beş Yüz Otuz Üçüncü Madde — Kanun ve ni
zamların ahkâmına riayet etmeyerek gerek taş ve 
gerek hurufat matbaacılığı yapanlar ve mihaniki 
ve kimyevî vasıta ile bir şeyin birçok nüshalarım 
çıkartmaktan ibaret her nevi sanatı icra edenler bir 
aya kadar hafif hapse ve otuz liradan doksan lira
ya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm edilir. Ya
hut bu cezaların ikisi birden verilir. 

Beş Yüz Otuz Dördüncü Madde — Her kim seiâ-
hiyattar merciinden ruhsat atmaya bağlı olan ah
valde ruhsat almaksızın umumî mahalde yahut 
umumun girebileceği yerlerde matbu evrak veya re
sim yahut el ile yazılmış evrak satar veya dağıtırsa 
otuz liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Bunlar Hükümetin emriyle toplattırılan evrak ka
bilinden ise faili bir aya kadar hafif hapse ve beş 
liradan aşağı olmamak üzere elli liraya kadar hafif 
cezayi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz Otuz Besinci Madde — Her kim umumî 
bir mahalde veya herkesin girebileceği yerde matbu 
evrak veya resim yahut el yazılı evrakı satar veya 
dağıtırken halktan huzur ve rahatını kaçıracak su
rette haykırır veyahut havadis neşrederse yirmi beş 
Hraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Eğer bu havadis yanlış veya uydurana ise fail bir 
aya kadar hafif hapse yahut elli liraya kadar hafif 
cezayi naktiye mahkûm olur. 
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Beş Yüz Otuz Altıncı Madde — Bir kimse salâ-
hiyattar makamdan izin almaksızın yahut ilân ya
pıştırmaya izin verilmiş olan mahallerin maadasına, 
matbu evrak ve resim yahut el yazılı evrak talik eder 
veya ettirirse on beş liraya kadar hafif cezayi nakti-
ye mahkûm olur. 

Beş Yüz Otuz Yedinci Madde — Her kim resmî 
daireler tarafından duvarlara yapıştırılmış olan matbu 
evrak ve resim ve el yazılı kâğıttan duvardan çıka
rır yahut yırtar ve sair suretle işe yaramayacak hale 
koyarsa otuz liraya kadar hafif cezayi naktiye mah
kûm olur ve eğer bunu talik ettiren resmî daireyi is
tihfaf zımmında yapmış ise cezayi naktiye bir aya ka
dar hafif hapis cezası da ilâve olunur. 

Beş Yüz Otuz Sekizinci Madde — Her kim Hükü
metçe kabul ve tayin olunan suret ve mahallerde ef
radı ahali tarafından talik olunan evrakı asıldığı an
dan itibaren üç gün geçmeden çıkarır yahut yırtar 
veya sair suretle işe yaramayacak bir hale koyarsa 
on beş liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm 
olur. 

Beşinci Fasıl 
Ruhsatsız temaşa yerleri ve sair umuma mahsus 

yerler açmak. 
Beş Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Bir kimse 

salâhiyettar merciden halkın huzur ve rahatım muha
faza zımmında vuku bulan tenbihata riayet etmeye
rek umuma mahsus temaşa ve müsabaka yerleri açar 
yahut bunları açrk tutarsa bir aya kadar hafif hapis 
cezasına ve on beş liraya kadar hafif cezayi naktiye 
mahkûm olur. 

Tekerrürü halinde cezayi naktî elli liradan aşağı 
olamaz. 

Beş Yüz Kırkıncı Madde — Umuma mahsus olan 
veya umuma açık bulunan yerlerde salâhiyettar mer
ciin de ruhsatı olmaksızın her nevi oyun ve eğlence 
tertip eden kimse otuz liraya kadar hafif cezayi nak
tiye mahkûm olur. Eğer fiil salâhiyattar merci tara
fından vuku bulan mene muhalif olarak icra edilmiş 
ise faü bir aya kadar hafif hapis ve elli liraya kadar 
hafif cezayi naktiye müstahak olur, 

Beş Yüz Kırk Birinci Madde — Açılması salâhi
yettar merciin müsaadesine mütevakkıf olan iş idare
hanesi veya herhangi bir taahhüt müessesesini ruhsat
sız açanlar otuz liraya kadar hafif cezayi naktiye 
mahkûm olur. 

Tekerrürü halinde bir aya kadar hafif hapis ce
zası ilâve olunur. 

Eğer bu müesseseler ruhsat talebinin reddolunma-
sına rağmen açılmış ise cezayi naktî yetmiş beş lira

ya kadar çıkarılır. Ye bunun tekerrürü halinde cezayi 
naktiye iki aya kadar hafif hapis cezası ilâve olunur. 

Beş Yüz Kırk İkinci Madde — Yukarıdaki mad
dede beyan olunan iş idarehanesi veya herhangi bir 
taahhüt müesseseisi müdürü kanunen tayin edilen ve
ya salâhiyettar merci tarafından verilen tenbihata mu
gayir hareket ederse yirmi liraya kadar hafif cezayi 
naktiye mahkûm olunur. 

Tekerrürü halinde cezayi naktiye on beş güne ka
dar hafif hapis ve bir aya kadar meslek ve sanatın 
tatili cezaları ilâve olunur. 

Beş Yüz Kırk Üçüncü Madde — Her kim olursa 
olsun tutulacak deftere kaydetmek veya beyanname 
veya ihbarname vermek mecburiyetiye hakkında ni
zamın tayin ettiği kaidelere tevfiki hareket etmeksi
zin ücretle bir kimseye yatacak yer verirse yahut pan
siyoner olarak kabul ederse on liraya kadar hafif ce
zayi naktiye mahkûm olur. 

Tekerrürü halinde cezayi naktî otuz liraya kadar 
hükmolunur. 

Eğer bu hareket hükümet tarafından vukubulan 
memnuniyete karşı icra olunursa faili yirmi beş lira
ya ve tekerrürü halinde on beş liradan doksan liraya 
kadar hafif cezayi naktî ile cezalandırılır. 

Altıncı Fasıl 
Dilencilik 

Beş Yüz Kırk Dördüncü Madde — Her kim iş iş
lemeye salih olduğu halde dilencilik ederken tutulur
sa bir haftadan bir aya kadar idarei hususiye ve 
belediye işlerinde boğaz tokluğuna çalıştırılır. 

Tekerrürü halinde çalışma müddeti onbeş günden 
iki aya kadardır. 

Beş Yüz Kırk Beşinci Madde — Her kim on beş 
yaşından aşağı çocukları toplayıp dilencilik ettirir 
veya vekâlet ve vesayeti altında bulunan yahut ken
disinin muhafaza ve nezaretine tevdi olunan on beş 
yaşından aşağı bir küçüğün dilenmesine veya bir kim
senin o küçüğü dilencilikte kullanılmasına müsaade 
ederse üç aya kadar hafif hapse ve doksan liraya ka
dar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Yedinci Fasıl 
Halkı Rahatsız Eden Hareketler 

Beş Yüz Kırk Altıncı Madde — Her kim gürültü 
veya velvele ile mutat hilafı olarak çan ve alâtı saire 
çalarak yahut kanun ve nizam ahkâmına muhalif su
rette gürültülü bir meslek ve sanat icra eyleyerek hal
kın veya meclis ve mahfellerin meşguliyeti veya hu
zur ve rahatını ihlâl ederse on beş liraya kadar hafif 
cezayi naktiye mahkûm olur. 
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Bu fiil gece yarısından iki saat evvelinden sonra 
işlenirse hafif cezayi naktî otuz liraya kadardır. 

Mükerrirler hakkında birinci fıkrada muharrer 
ahvalde ahvalde otuz ve ikinci fıkrada muharrer hal
de elli liraya kadar hafif cezayi nakti hükmolunur. 

Beş Yüz Kırk Yedinci Madde — Her kim itidal 
ve muvazene haricinde veya çirkin veya ayıp görünen 
sah* herhangi bir hal ile başkasını alenen incitir veya 
huzur ve rahatını ihlâl ederse on beş güne kadar ha
fif hapse veya otuz liraya kadar hafif cezayi naktiye 
mahkûm olur. 

Beş Yüz Kırk Sekizinci Madde — Her kim umu
mî bir mahalde yahut umuma açık yerlerde yalan uy
durarak başkasını zarara sokacak veya halkın huzu
runu bozacak suretlerde saffetinden itifadeye kalkar
sa bir aya kadar hafif hapse mahkûm olur. 

İKİNCİ BAP 
Ammenin Selâmetine Müteallik Kabahatler 

Birinci Fasıl 
Srlâh ve Cezayi Nariyeye Ait Kabahatler 

Beş Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Merciinden 
ruhsat almaksızın kanuna göre memnu olmayan si
lâhları ve kama ve saldırma ve büyük bıçak gibi alâ-
tı carjhayı şehir ve kasaba dahilinde taşıyanlar otuz 
güne kadar hafif hapse veya otuz liraya kadar hafif 
cezayi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz Ellinci Madde — Her kim olursa olsun 
silâh taşımak için resmî ruhsatı olsa bile aşağıda sa
yılan işlerden birini işlediği takdirde kendisinden otuz 
liraya kadar hafif cezayi naktî alınır. 

1. Mezkûr silâhlardan birini on beş yaşından 
aşağı bir çocuğu veyahut silâh kullanmak bilmeyen 
veya temyize muktedir olmayan bir şahsa vermek ve
ya taşınmasına müsaade etmek, 

2. Bu silâhın zikrolunan kimseler eline kolaylık
la geçmesini men için muhafazası hususunda lâzım-
gelen tedabiri ittihaz etmemek; 

3. Bir çok kimselerin toplanmış olduğu mahal
lerde dolu silâh taşımakdan ibarettir. 

Beş Yüz Elli Birinci Madde — Her kim Hükü
metten ruhsat almaksızın mazarratı mucip olacak su
rette sanayii nariye icra yahut infilâk edici mevat 
isal eder yahut tehlikeli veya herkesi rahatsız edecek 
surette birtakım ecza patlatır veya isal eyler yahut 
meskûn bir mahalde veya civarında veya umuma mah
sus yol veya üzerinde veya bu yola doğru zaruret 
olmaksızın silâh atarsa elli liraya kadar hafif cezayi 
naktiye mahkûm olur ve buna vakanın şiddetine göre 
otuz güne kadar hafif hapis cezası da ilâve olunabilir. 

İkinci Fasıl 
Bina Yakılması ve Tamiratta İhmal 

Beş Yüz Elli İkinci Madde — Bir kimsenin planı
nı tanzimden veya inşaasında iştirak etmiş olduğa bir 
bina kendi dikkatsizliği veya maharetsizliği neticesi 
olarak başkasına tehlike vermeksizin yıkılırsa o kim
se yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere hafif ce
zayi naktiye mahkûm olur ve buna meslek ve sanatın 
tatili cezası da ilâve olunabilir. 

Bu maddenin ahkâmı inşaat ve tamirata mahsus 
iskelelerin ve köprülerin yıkılması halinde dahi tatbik 
olunur. 

Beş Yüz Elli Üçüncü Madde — Bir bina veya sair 
inşaat başkasına tehlike verebilecek surette tamamen 
veya kısmın yıkılmaya meyil edip mal sahibi veya 
vekili yahut bina ve inşaatın muhafazası veya neza-
retiyle mükellef olan kimse tehlikeyi gidermek için 
lâzımgelen tedbirleri almadığı takdirde yirmi beş lira
ya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. Salâhi-
yettar merciin tenbih ve ihtarına itaat etmemesi ha
linde cezayi nakti elli liraya kadardır. 

Beş Yüz Elli Dördüncü Madde — Böyle bir bina 
ve sair inşaat tamamen veya kısmen yıkılırsa yıkıl
manın icabatından olan daimî tehlikeyi tamirat ve 
sair vasıtalarla izalede ihmal veya müsamaha eden 
otuz liradan aşağı olmamak üzere hafif cezayi naktiye 
mahkûm olur. 

Üçüncü Fasıl 
Ammenin Hizmetine Taallûk Eden İşaretler ve 

Aletlere Dair Kabahatler 
Beş Yüz Elli Beşinci Madde — Herkesin gelip 

geçtiği yerlerde yapılmakta olan bazı ameliyat veya 
bırakılan bazı eşyadan mütevellit tehlikeyi men için 
nizamına tevfikan konulması icabeden işaret ve ma
niaları koymakta ihmal edenler otuz liraya kadar ve 
bu işaretlerin keyfî surette mahallerini de değiştiren
ler on beş liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm 
olur. Her iki fıkrada muharrer ahvalde tehlikenin ve-
hametine göre cezayi naktilere on beş günden bir aya 
kadar hafif hapis cezası da ilâve olunabilir. 

Beş Yüz Elli Altıncı Madde — Umumî tenvirata 
mahsus ışıkları keyfî surette söndürenler otuz liraya 
kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz Elli Yedinci Madde — Ateş kullanan es
naftan dükkân ve fırın ve fabrikalarım zaman zaman 
temizleyip tamir etmeyenler beş liradan otuz liraya 
kadar hafif cezayi naktî ile cezalandırılır. 
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Dördüncü Fasıl 
öte Beri Atma 

Beş Yüz EİH Sekizinci Madde — Halkın gelip 
geçeceği yerlere veya bir kaç ailenin müşterek avlu
suna insanı yaralayacak veya üstünü kirletecek bir 
şey atan veya döken kimse on güne kadar hafif ha
pis veya on liraya kadar hafif cezayı naktî ile ceza
landırılır. 

Beş Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Her kim lâ
zım olan ihtiyatı ifa etmeksizin halkın geçtiği cad
deler ve sokaklar üzerinde pencerelere, damlara tara-
çalara veya buna benzer yerlere düştüğü halde geçen
leri yaralayacak veya kirletecek şeyler koyar veya 
atarsa on liraya kadar hafif cezayi naktî hükmolunur. 

Fail ma'ûm olmadığı takdirde ceza fiilî men ede
cek iktidarda bulunmak şartıyle binanın müdürüne 
veya zilyedine hükmedilir. 

Beşinci Fasıl 
Delilerin Muhafazasında İhmal Kabahatleri 

Beş Yüz Altmışıncı Madde — Muhafazası altın
da bulunan delileri serbest bırakan yahut muhafızı 
olduğu deliler kurtulup kaçtıklan zaman derhal ait 
olduğu daireye malûmat vermeyen kimse yirmi beş 
liraya katlar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz Altmış Birine' Madde — Her kim ait 
olduğu daireye derhal malûmat vermeksizin ve mezu
niyet lâzım gelen hususatta mezuniyet almaksızın 
akıl hastalığına müptelâ olduğunu bildiği bir kimseyi 
muhafaza için kabul eder veya böyle bir kimseyi 
kendi başına bırakırsa beş liradan elli liraya kadar 
hafif cezayi naktiye mahkûm olur ve buna ahvalin 
vehametine göre bir aya kadar hafif hapis cezası da 
ilâve olunur. 

Altıncı Fasıl 
Araba vs Hayvanların İdare ve Muhafazasında Kusur 

Beş Yüz Altmış Üçüncü Madde — Bir kimse ni
zamına tevfikan ihtiyat tedbirleri almaksızın mülki
yeti veya muhafazası altında bulunan vahşi vesair 
tehlikeli hayvanları başıboş bırakıl veya muhafaza
sında ihmal ederse yahut kuduz hastalığı ile şüphe
li hayvanatı hemen ait olduğu daireye malûmat ver
mezse enbeş güne kadar hafif hapis cezasına mah
kûm olur. 

Beş Yüz Altmış Dördüncü Madde — Bir kimse 
bağlı veya bağsız koşum veya binek hayvanım açık 
yerlerde muhafaza etmez veya kendi kendine bırakır 
ve kâfi dikkatle sevk etmez veya tecrübesiz kimselere 
verir veya sağlamca bağlamamasından veya takayyüt

le sevk etmemesinden veya azdırıp korkutmasından 
dolayı başkasını tehlikeye maruz kılarsa bir aya ka
dar hafif hapis cezasıyle cezalandırılır. 

Eğer fail ruhsatnameye tabi arabacı ve sürücü 
ise bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezası da 
ilâve olunur. 

Beş Yüz Altmış Beşinci Madde — Bir kimse cad
delerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde veya umu
ma açık mahallerde hayvanları ve arabaları ve oto
mobilleri şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike ve
recek tarzda sevk ve idare ederse yirmi güne kadar 
hafif hapse ve yirmi liraya kadar hafif cezayi nakti
ye mahkûm olur. 

Eğer fail ruhsatnameye tabi arabacı ve şoför ve 
sürücü ise bir aya kadar meslek ve sanatın tatili ce
zası da ilâve olunur. 

Yedinci Fasıl 
j Halkı Tehlikeye Mâruz Bırakacak Sair Kabahatler 
! Beş Yüz Altmış Altıncı Madde — Her kim dikkat-
| sizlik veya tecrübesizlik neticesi olsa bile her ne su-
i retle olursa olsun şahısüara bir zarar veya eşyaya 
I mühim bir.ziyan vukuu tehlikesini tevlit ederse yirmi 
j lfraya kadar hafif cezayi naktiye veya yirmi güne 
i kadar hafif hapse mahkûm olur. 
I 

İ Eğer fiil aynı zamanda sanayii nefise ve ticaret 
i ve sanayie müteallik kavanin ve nlzamata muhalefet 
\ cürmünü teşkil etmiş olur ve kanunen ona mahsus 

başka hükümler tayin edilmemiş bulunursa ceza ye-
: di günden otuz güne kadar hafif hapis ve bir aya 
\ kadar meslek ve sanatın tatilidir. 
İ ÜÇÜNCÜ BAP 
! Ahlakı Umumiyeye Müteallik Kabahatler 

Birinci Fasıl 
i Kumar 
i Beş Yüz Altmış Yedinci Madde — Her kim umu-
i ma mahsus veya umuma açık yerlerde kumar oynatır 
i veya oynatmak için yer gösterir ise bir aya ve teker-
j rürü halinde iki aya kadar hafif hapse ve her iki 
i halde başkaca elli liradan aşağı olmamak üzere hafif 
! cezayi naktiye mahkûm olur. 
j 
i Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynama-
I ya yarayan veya kumar oynamaya tahsis olunan me-

vat ve alât ile ortada bulunan eşya ve para zapt ve 
müsadere olunur. 

j Fail : 
| 1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu, 
j 2. Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irti-
•, kâbına kumar oynayanlara karşı banko tutan olduğu, 
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Takdirde hafif hapis cezası iki aya kadar ve te
kerrürü halinde iki aydan aşağı olmamak üzere, hük-
molunur ve bu son halde bir aya kadar meslek ve 
sanatının tatili cezası da ilâve edilir. 

Beş Yüz Altmış Sekizinci Madde — Her kim yu
karıdaki maddede beyan olunan kabahate iştirak et
meksizin umumi veya umuma açık mahalde kumar 
oynarsa elîi liraya kadar hafif cezayı naktî ile ceza
landırılır. ' ,/ 

Beş Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Ceza Ka
nununun tatbikinde kumar, kazanç kastiyle icra kı
lınıp kâr ve zarar baht ve talihe bağlı bulunan oyun
lardır. 

Beş Yüz Yetmişinci Madde — Yukarıdaki madde
lerde beyan olunan kabahatler için hususî içtimalara 
mahsus olsa bile kumar alât ve edevatının kullanıl
ması için bir ücret alınan yerlerde oyun oynamak mu
tat oton yerler ve duhuliye verilmese bile oyun oyna
mak isteyen herkesin girebileceği mahaller umuma 
açık yerlerden sayılır. 

İkinci Fasıl 
Sarhoşluk 

Beş Yüz Yetmiş Birinci Madde — Her kim umu
mî veya umumun girebileceği yerlerde halkın raha
tını bozacak veya rezalet çıkartacak surette ve aşikâr 
bir halde sarhoş olarak yakalanırsa on beş güne ka
dar hafif hapse veya on beş liraya kadar hafif ceza-, 
yi naktiye mahkûm olur. 

Beş Yüz Yetmiş İkinci Madde — Yukarıki mad
dede gösterilen surette sarhoş olup da başkasına te
cavüz ve umumunun istirahatini selbedenler iki aya 
kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlar doksan 
günden aşağı olmamak üzere, hafif hapse mahkûm 
«hır. 

İki defa mahkûm olduktan sonra aynı fiili tekrar 
İşleyenler o fiiM itiyat etmiş sayılır. 

Beş Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Sarhoşlukta 
itiyadı iptilâ derecesine varmış olanların altı aydan 
aşağı olmamak şartiyle salâhi tıbben tebeyyün edin
ceye kadar bir hastanede tevkif ve tedavisine hükmo-
hınur. Mahkûm hastane olmayan yerde ise hastane 
bulunan yere gönderilir. 

Beş Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Umumî ve
ya açık yerlerden birinde meşrubat ve sair müskir 
mevaddı tedarikle birinin sarhoşluğuna sebebiyet ve
ren veya bu mevaddı zaten sarhoş bîr kimseye teda
rik eden şahıs otuz liradan elli liraya kadar hafif ce
zayı naktiye mahkûm olur. 

Her nerede olursa-olsun on- sekiz i yaşını doldur
mamış bir gence veya akü ve şuurunun^ zâfı sebebiyle 
tabiî halde olmadığı zahir bulunan bir kimseye müs
kirat verenler iki aya kadar hafif hajpse mahkûm 
olur. Eğer fail müskira satıcısı ise muvakkaten mes
lek ve sanatının tatiline de hükmolunur, 

Beş Yüz Yetmiş Beşinci Madde -— Yukarıdaki 
maddenin ilk fıkrasında beyan olunduğu veçhile bir 
kimsenin sarhoşluğuna sebebiyet veren şahıs kendini 
idareye muktedir olamayacak derecede^ bulunan sar
hoşu muhafaza için tedabir ittihaz etmeyip sokağa 
bırakırsa mezkûr fıkrada münderiç pezadan başka 
üç günden bir aya kadar hafif hapis cezasiyle dahi 
mücazat olunur. 

Üçüncü Fasıl 
Edebe muhalif hareketler i 

Beş Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bir kimse ede
be muhalif bir surette halka görünür veya bir yerini 
gösterir veyahut söz, şarkı, ve sair surejle halkın edep 
ve nezaketine tecavüz eylerse bir ay4 kadar hafif 
hapse veya beş liradan otuz liraya ka^ar hafif ceza
yı naktiye mahkûm olur. 

Dördüncü Fasıl 
Hayvanlara kötü muamele 

Beş Yüz Yetmiş Yedinci Madde | — Bir kimse 
hayvanlara karşı insafsızca hareket edcjr veya lüzum
suz yere döver veya yaralar veya aşikar surette had
dinden fazla yorulacak derecede zorljarsa on liraya 
kadar hafif cezayi naktiye mahkûm oluıj. 

DÖRDÜNCÜ BAP \ 
Mülkün himayesine müteallik kabahatler 

Birinci Fasıl 
Kendinin olduğu ispat olunamayan eşyayı taşımak 

Beş Yüz Yetmiş Sekizinci Madde i— Bir kimse 
dilencilikle veya hırsızlıkla ve yağma vle garet ve yol 
kesmek veya dolandırıcılık ve hırsız J yataklığı ile 
mahkûm olduktan sonra üzerinde kentli haliyle mü
tenasip olmayan para ve eşya zuhur eder ve bunlara 
meşru surette malik olduğunu ispat edemezse iki aya 
kadar hafif hapis cezasına mahkûm ohjr. 

Böyle bir kimse üzerinde taklit ve tağyir olun
muş veya yaptırılmış anahtar veya kjiMtleri açmaya 
veya zorlamaya mahsus alât ve maytaıuncuk zuhur 
eder ve bunları o anda meşru surette nerede kullana
cağım tayin edemezse iki aya kadar | e eğer bunlar 
gece vakti elinde zuhur etmiş ise iki ftydan altı aya 
kadar hafif hapis cezasına mahkûm ofyr ve üzerinde 
zuhur eden eşya müsadere olunur. 



İkinci Fasıl 
Ticaret muamelâtında ve rehin almakta lâzım olan 

tedabirin ihmâli 
Beş Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Her kim 

arz eden şahsın şerait ve ahvâline veya talep ve ka
bul edilen fiyata nazaran bir cürüm mahsulü olduğu 
görülen eşyayı evvel emirde meşru menşeini tahkik 
etmeksizin satıriahnak veya rehin veya emanet veya 
alacağını istifa suretiyle alırsa on beş liraya kadar 
hafif cezayı naktiye mahkûm olur. 

Eğer fail bundan evvelki maddede beyan olunan 
şahıslardan ise ayrıca iki aya kadar hafif hapis ceza
sı da hükmolunabilir. Eşyanın meşruiyetini ispat 
edenler ceza görmezler. 

Beş Yüz Sekseninci Madde — Bir kimse bir pa
rayı aldıktan ve eşyayı iştiradan veya her hangi bir 
suretle ele geçirdikten sonra menşei gayrimeşru ol
duğuna vakıf olup da derhal merciine malûmat ver
mekte ihmal ederse otuz liraya kadar hafif cezayi 
naktiye mahkûm olur ve buna yirmi güne kadar ha
fif hapis cezası da ilâve olunabilir. 

Beş Yüz Seksen Birinci Madde — Bir kimse kıy
metli eşya veya eşyayı müstamele tircati ile veya re
hin almakla meşgul olup da bu gibi ticaret ve mes
leğe dair olan nizam ve kavanin ahkâmına riayet et
mediği takdirde bir aya kadar hafif hapse veya elli 
liray kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur. 

Aynı fiilin tekerrürü halinde on beş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezasiyle beraber meslek ve sa
natın tatili cezası dahi ilâve olunur. 

Üçüncü Fasıl 
Anahtar ve maymuncuk alım satım ve kilitlerin 

gayrimeşru açılması 
Beş Yüz Seksen İkinci Madde — Demirci ve çi

lingir ve sair sanat sahipleri her rast geldiğine may
muncuk satar veya tevdi eder veya balmumu kalıbı 
ve sair basılmış ve ölçüsü alınmış numuneler üzerine 
bunların kullanılacağı yerin veya eşyanın kendisince 
maruf sahip veya vekilinden başkası 'cin her cins 
ve nevi anahtarlar imal ederse iki aya kadar hafif 
hapse ve otuz liraya kadar hafif cezayi naktiye mah
kûm olur. 

Beş Yüz Seksen Üçüncü Madde — Bir şahsın ta
lebi üzerine kilit veya buna mümasil bir şey açmaya 
davet Olunan demirciler ve çilingirler ve sair bu nevi 
sanatkârlar açtırmak isteyen şahsın o yerin veya şe
yin sahibi veya bunun vekili olduğunu tahkik etme
den açarlarsa yirmi güne kadar hafif hapse ve yir
mi liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olur
lar. 

Dördüncü Fasıl 
Gayrimeşru ölçü ve kile ve tartı kullanmak 

Beş Yüz Seksen Dördüncü Madde — Dükkân ve 
mağaza sahipleri kanunun tayin ettiği kile ve tartı 
ve ölçünün gayri bir kile ve tartı ve ölçü kullanırlar
sa otuz liraya kadar hafif cezayi naktiye mahkûm 
olurlar. Aynı fiilin tekerrürü halinde cezayi naktî 
yüz liraya kadar artırılır veya üç aya kadar hafif 
hapis ile cezalandırılır. 

Son Maddeler 
Beş Yüz Seksen Beşinci Madde — Hususî ka

nunlarda men olunup da cezası 1274 tarihli ceza ka
nununun bir fasıl veya maddesine matuf bulunan ah
valde bu kanunun o cürme veya kabahate taallûk 
eden maddesi tatbik olunur. 

Beş Yüz Seksen Altıncı Madde — Hususî kanun
larda men olunup da cezası 1274 tarihli ceza kanu
nunun 99 ncu maddesinin üçüncü fıkrasına atfolun
muş olan ahvalde bu kanun 526 ncı maddesi meridir. 

Beş Yüz Seksen Yedinci Madde — Elyevm meri 
olup cinayet, cünha ve kabahat taksimatına müstenit, 
ahkâmı havi bulunan kanunlarda münderiç (mücaza-
tı terhibiye) ve (cinayet) tabirleri badema ceza kanu
nunda muharrer müebbet veya muvakkat ağır ha

pis ve beş seneden fazla hapis ve hidematı ammeden 
müebbeden mahrumiyet ve müebbet sürgün cezaları 
ile bunları müstelzim cürümlere, ve (mücazatı tedi-
biye) ve (cünha) tabirleri beş sene ve beş seneye ka
dar hapis ve muvakkat sürgün ve ağır cezayi naktî 
ile bunları müstelzim cürümlere ve (mücazatı tek-
diriye) tabiri de hafif hapis ve hafif cezayi naktî ve 
meslek ve sanatın tatili cezalariyle bunları müstelzim 
fiillere masruf olacaktır. 

Beş Yüz Seksen Sekizinci Madde — Hususî ka
nunlarda müstakillen mevzu olan veya bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalar
dan müddetçe muaddil olmak üzere kürek cezaları 
hapis ve kalebentlik cezaları nefi suretiyle infaz olu
nur. 

Beş Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Birinci ki
tabın yedinci ve sekizinci baplarının münferit hapis 
müddetini tezyide dair olan maddeleri ahkâmı ha
pishaneler teşkilât ve tesisatı icra olununcaya kadar 
münferit hapse ilâve olunacak müddete bir misli zam 
olunmak suretiyle tatbik olunur.. 

Beş Yüz Doksanıncı Madde — 1274 tarihli ceza 
kanunu ve zeyilleri ilga edilmiştir. Sair kanunlann da 
bu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 



tfef t i ü Ööksari İtiririci Madde — 
İ$D6 senesi Temıtlıizuriün birinci ğUnttiKlert İtibaren 
meridir. 

Öeş İTüz Doksan ticinci Madde -T- İşbu Kanunini 
icrasına Adliye Vekili memurdur. 

1 Mart 1926 
Mahkemei Temyiz Birinci 

istida Dâiresi Reisi 
Emin 

Baş Müddeiınnurtri 
tüstif Nihat 

Mahkemei Temyiz İkinci 
Hukuk Dairesi Azasından 

Yusuf Cemal 
Mahkemei Temyiz İkinci 
Hukuk Dairesi Azasından 

Ali Rıza 
Mahkemei Temyiz İkinci 
İstida Dairesi Azasından 

Kâzım 

temei Temyiz Birinci 
Reisi 

Mehmet İhsan 
Mahkemei Temyiz Ceza 

Dairesi Reisi 
Semih 

Mahkemei Teniyiz Ceza 
Dairesi Azasından 

Nazmi 
Mahkemei Temyiz Ceza 

Dairesi Azasından 
Mecdi 

Mahkemei Temyiz Ceza 
Dairesi Azasından 

Fahrettin 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Cetileye 
Başvekâletin 29 Kânunuevvel 1341 tarih ve 6/6200 

numaralı tezkeresiyle Meclisi Âliye takdim ve teklif 
edilen ceza kanunu lâyihası encümenimize havale Du
yurulmuş olmakla bir çok celselerde Adliye Vekili Be
yefendi ve bütün içtimalanmızda müşarünileyh namına 
Temyiz Mahkemesi hâkimlerinden ve lâyihayı ihzar 
eden heyeti mahsusa azasından Fahrettin Beyefendi 
hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Bugün mevkii meriyette bulunan 1274 tarihli ceza 
kanunu aslen Fransa'nın 1810 tarihli ceza kanunun
dan iktibas edilmiştir. Muhtelif tarihlerde bir çok ta
dilâta uğramış olmakla beraber ihtiva ettiği umumî 
kaideler, cürüm ve cezaların taksimat ve emvaı bil
hassa kabul ettiği usulü mü caza t itibariyle eski şekil 
ve ruhunu muhafaza etmektedir. 1810'dan hatta hicrî 
1274'ten beri ise ceza ilmi pek ziyade terakki eylemiş
tir. Elimizdeki ceza kanunu bu ilmin bir ceza kanu
nunda bulunmasını tavsiye ettiği şeylere nisbetle pek 
noksan olduğu gibi Türk Devletinin kendine verdiği 
yeni şeklin ve Türk Milletinin girdiği yeni yolun 
ceza cihetinden olan şimdiki ve Serdeki ihtiyaçlarım 
da lâyikiyle tatmin edemeyecek bir haldedir. Bu hu
susları nazara alan encümenimiz Hükümetin Temyiz 
Mahkemesinden müntehap bir heyete en yeni ve en 
mükemmel ceza. kanunlarından olan İtalya Ceza Ka-

ifUnu esaS tütüİıriak üzere yeni ve mükemmel bir lâ
yiha ihzar ettirerek Meclisi Aliye teklif etmesini bir 
İliSsî tneinnuliiyetle telâkki ve heyeti) ümuiniyesüii 
takdirlerle kabul eylemiştir. 

Bİrİ meinthui fiillerle cezalarına ntiıtealtik esaslar
dan, Üiğerl cürÜırileftlen, üçüncüsü de kabalıaüerderi 
bahis üç kitap lîe son ve muvakkat maddelerden mü
rekkep Olan lâyihanın bapları, fasdlârı ve maddeleri 
üzerinde yapılan tetkikat neticesinde hıka olunanlar
dan başka tay, tadil ve ilâve suretiyle encümenimizde 
kâmil edilen bütün ahkâma Adliye Vekâletince de 
iştirak edlüttiş, heyeti celilelerine takdim olunan su
ret bu veçhile meydâna gelmiştir. 

Bu lâyihanın tanziminde İtalya Ceza Kanunu esas 
tutulmuş olmakla beraber umumî ahenk muhafaza 
edilmek şartiyle sırf memleketimize mahsus olan ba
zı hallerde ya eskiden mevcut ahkâm ipka olunmak 
veya yeniden vaz olunmak suretiyle lâyihanın ikmali
ne çalışılmış ve usulü Muhakematı Cezaiyeden ve 
hususî ceza kanunlarımızdan umumî ceza kanununa 
alınması lâzım gelen nazı maddeler de buraya geti
rilmiştir. 

Lâyihada en ziyade nazara çarpacak noktalardan! 
biri memnu fiilin cünha, cinayet ve kabahat diye 
öteden beri alıştığımız üçe taksimi usulünün terkiyle 
bunun yerine cürüm ve kabahat hamlajrıyle ikiye tak" 
simi usulünün kabulüdür. 

Vaktiyle Fransa'da bu usul sırf mahakim teşki
lâtının bir neticesi olmak üzere kabul j edilmiş, bizim 
ceza kanununa da oradan geçmişti. 

Cezacılardan birtakımı bu taksimi ilmî ve makul 
olmamasından fazla tayin olunmuş olan ceza gibi in
dî ve keyfî bir esas üzerine bina edilmiş bulunmasın
dan dolayı bihakkın tenkid ederler. Bu taksimi mü
dafaa eden cezacılar bile gerek içtimaiyat noktai na
zarından ve gerek mahiyetleri itibariyle memnu fiil
lerin cürüm ve kabahat olarak ikiye j taksimi lâzım 
geldiğini ve bunların ikisi de muayyeni kir haleti me-
deniyede nizamı içtimaîyi ihlâl eder fiiller olduğunu 
teslimde müttefiktirler. Bütün bu cezalılara göre ka-
bahatlar vatandaşların birbirleriyle ve vatandaşların 
devletle olan hukukî münasebetlerin ihlâl eden fiiller 
olmayıp içtimaî faaliyetlerin nizamında, yolunda ce
reyanını temin için mevzu birtakım t^dabire riayet
sizlikten ibarettir. Kabahat yapan fena maksatla ce
miyete hücum eden bir şerir değil belki bir ihmalci 
bir tedbirsizdir. Cürüm ise vatandaşların birbirleriyle 
ve vatandaşların devletle olan hukukî münasebetlerini 
şiddetle haleldar eden fiillerdir. Bu fiiller şenaatini 



şerir bir iradeden alırlar, bu fiilleri işleyenler hareket
leri ile kendilerim müesses içtimaî nizamın ahval ye 
şeraiti haricine çıkarırlar, bunlar birer şakı, birer 
mücrimdir. 

İşte bu nevi mülâhazata bina endir ki, ttalya Ce
za Kanunu diğer birtakım devletlerin ceza kanunları 
gibi üçe taksimi terk ile ikiye taksim esasını ihtiyar 
etmiş ve Adliye Vekâleti ile encümenimizce de son 
tefrik usul ve teşkilâtça bazı mertebe tadilâtı müstel-
zim olsa bile bu tadilâtla vücuda gelecek vaziyetin 
sabıka nisbetle basitlik ve amelîlik itibariyle rüçha-
ııını teslim ve bu usulü kabul eylemiştir. 

Lâyihanın muhtevi olduğu yeniliklerden ikincisi 
mücazatın icrasında artık memleketimizde de münfe
rit hapis usulünün kabulü için bir yol açılmasıdır. 
Hapishanelerimizin hali cümlenin malumudur. Haddi 
zatında bir elem vermeyi, bir zahmet çektirmeyi ta-
zammun eden cezadan maksat yalnız bu değildir. 
Cürüm işleyen betbahtlann İslahı hali, memlekette 
mümkün olduğu mertebe mükerrirlerin adedinin 
azaltılması, cezasını çekip hapishaneden çıkanları 
Türk cemaıtı içinde kaybettikleri mevkiyi tekrar ihraz 
edebilecek bir hale vazı bilhassa küçük mücrimlerin 
fenalığa doğru meyil göstermiş olan ruhlarının terbi
yesi de ceza vazıı kanununun en ziyade nazarda tu
tacağı hususattan biridir. Mahkûmları birbirleriyle 
temastan men etmek, manevi hastalıkların, ahlâksız
lığın sirayetine mani olmak, cemiyete fenalık etmiş 
olanları bir müddeti muayyene yahnz başına Allahı-
nın ve vicdanının karşısında bırakmanın faydası ol
duğu muhtelif memleketlerde yapılan tecrübelerle sa
bit olmuştur. Büyük masarifi, Türk mükellefine ağır 

yükler tahmilim istilzam edeceği aşikâr olmakla be
raber her hususta medenî müesseseleri almaya, yap
maya azmetmiş olan milletimizin bu külfete de iste
yerek taammül edeceği düşünülmüş ve yavaş yavaş 
tatbik olunmak başka memleketlerden bu hususta 
edilen tecrübelerden kemaliyle istifade edilmek üzere 
medenî usulü mücazatın kabulü encümenimizce el
zem görülerek o yolda ahkâm vaz edilmiştir. Bu usu
le müteferri olarak ve mahkûmlara nefsini islâh eder
se, tekrar bir cürüm veya kabahat işlemekten çeki
nirce, Türk cemaatinin kendileri hakkında rıfk ile 
muamele edeceğini göstermek üzere mücazattaki şid
detin tahfifi, meşruten tahliye, tecili mücazat, tevbibi 
adil ile iktifa gibi usuller de kabul edilmiştir. 

Husasatı saire kanunu mütalâasından müsteban 
olacağından müstacelen müzakeresi teklifiyle kanun 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Konya 
Refik 

Antalya 
Ahmet Saki 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Çorum 
Münir 

Saruhan 
Kemal 
Konya 

Tevfik Fikret 

Mazbata Muharriri 
Yusuf Kemal 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Kara si 
Osman Niyazi 

Denizli 
Necip Ali 

Kastamonu 
Necmettin 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
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