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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hâkimler kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine, 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 116 
ve 140 ncı maddelerinin tadiline dair kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine, 

Mezkûr kanunun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci babını muad-
dil kanunun birinci maddesinin tadiline, 

Sivas vilâyetine bağlı Darende kazasının bu vilâ-

2 — HAVALE : 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 53 500 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — Anadoluda bir tirotil fabrikası yapılması hak
kında kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Başvekâlet ve Düyunu umumiye 1933 senesi 

/ — Gümrük memurlarından razifei m/'inu-
resini suiistimal edenlerle vazife rej/a meslek
lerinde. kendilerinden istifade edil eme \j enler 
hakkında ı/apilacak muameleı/e dair olan kanuna 
müzeyı/el 1/759 numaralı kanun lâj/ihası ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Adliı/e encümenleri 
nmzbatalan fil 

REİE — Bu ikinci müzakeresidir efendim. 
10 - I - 1933 tarih ve 1920 sayılı kanuna 

müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1920 numaralı kanunda sayılı 
gümrük âmir ve memurlarından ve muhafaza 
müdürleri ve muhafaza ve mmtaka memurların
dan vazifesi olarak yaptığı veya yapacağı 

fi 1 Birinci müzakeresi 9 uncu inikat zaptın-
dadır. 

yetten ayrılarak Malatya vilâyetine bağlanmasına, 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun Tahlisiye umum 

müdürlüğü memurlarına dahi teşmiline, 
Fahrî konsoloslukların aidatlarına mütedair kanun 

lâyihaları müzakere ve kabul edildikten sonra pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Çanakkale Mersin 

Ziya Gevher Hamdi 

»İLEN EVRAK 

bütçelerinde 2 500 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Diyanet işleri riyaseti 1933 senesi bütçesin
de 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

5 — Memurlar hakkında yapılacak tahkikat usul
lerine dair kanun lâyihası (Memurin kanunu muvak
kat encümenine) 

işlerden dolayı veya her hangi sebep ve 
bahane ile iş sahiplerinden gümrük komusyon-
culanndan veya bunların adamlarından bahşiş 
olarak veya başka adlarla para veya hediye 
isteyen veya alan veya her hangi bir men
faat kabul edenler vazifelerini yolunda ve za
manında yapmış olsalar bile adı geçen kanunun 
birinci maddesinin birinci fıkrası dairesinde 
salahiyetli inzibat komisyonları tarafından me
murluktan çıkarılır ve haklarında o kanun dai
resinde muamele yapılır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum efendim. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı memur
lara gerek bu memurların istemeleri üzerine ve 
gerek kendiliklerinden bahşiş namile veya 
başka adlarla para veya hediye veren veya bir 
menfat vait ve taahhüt eden gümrük komus-
yonculan ve bunların adamları inzibat komus-

B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Refet B. 

KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKRE EDİLEN MADDELER 
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yonlarmm karan üzerine Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğince komusyonculuktan ve komusyoncu-
lar yanında çalışmaktan katı olarak çıkarılırlar 
ve tüccar memuru sıfatile dahi.gerek bizzat ve 
rek bilvasıta gümrüklerde is takip edemezler. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Sös isti
yorum. 

REİS — Tadil teklifi mi var efendim? 
ZtYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Evet 

efendim. 
Yüksek Reisliğe 

İkinci maddenin arzedeceğim sebepten dola
yı tadilini teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

REÎS — Tadil şeklini takrirde tesbit buyur
manız lazımdır efendim. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Vakit 
yok ki yazayım. 

REİS — Peki, o halde buyurun. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) —Efendim, 

ikinci maddenin bir frkrasma bilhassa dikkatini
zi rica edeceğim. Orada her hangi bir şey için 
bahşiş veya rüşvet namile ne olursa olsun, ge
len komusyoncunun kâtibi veya her hangi bir 
memuru orada para verirse bu adam gümrüklere 
sokulmaz deniyor. Güzel amma onu teşvik 
eden, parayı veren ve bu irtişa ve haksızlıkları, 
maskaralıkları yapan adam bundan muaftır, o 
da böyle irtişa tarikile gümrüklerden mal kaçır
mayı itiyat eden tüccar efendidir. Kâtibin ne ka
bahati vardır? Evet irtişaya delâlet bir cürüm
dür, fakat ferî bir cürümdür. Asıl mücrim para
yı veren adamdır, o da tüccardır. İşte tadilini 
teklif ettiğim madde budur. Bunda zannedersem 
Vekil Bey de benimle beraber olacaklardır, çün-
M Hükümetten gelen teklifte bu vardır. Adliye 
encümeni haklı olarak bunu tadil etmiş ve de
miş ki; biz bu maddeyi bu şekilde kabul edersek 
o zaman ceza kanununun maddesini de tadil et
mek lâzımdır. 

Komusyoncuyu, kâtibi cezalandırıyoruz, bu; 
ceza kanununun maddesinin tadilini iltizam et
miyor da tüccarı cezalandırmak mı kanunu ceza
ya temas ediyor veyahut bunlar tadile değer bir 
mesele değil midir? 

Niçin tüccarı bundan affediyoruz; para ka
zanmak için irtişaya sebebiyet veren, Devlet ve 
millete ahlâksızlık telkin eden asıl bu yılanm 
başı olan adamı niçin ezmiyoruz? 

Tadilini istediğim cihet budur, Adliye encü
meni de fikrini sarahaten söylemelidir ve mad
de Adliye encümenine tekrar iade edilerek bu 
hususun temini yoluna gidilmesini teklif ve ri
ca ediyorum. 

REİS — Tadil şeklini tesbit buyurun ki 
müzakereye devam edelim. 

ZİYA GEVHER B. — Yazıyorum efendim. 
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İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bu hususta 

Vekil Beyin noktai nazan nedir efendim? 
Yüksek Reisliğe 

Maddenin, Hükümetin teklifi veçhile 
ve icap ederse ceza kanununda tadilât yapılmak 
üzere Adliye encümenine havale edilmesini rica 
ederim. 

Tadil: (Ceza kanununun 220 ve 222 inci 
maddeleri tatbik olunur ) şeklinde olmalıdır. 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

G. İ. V. ALİ RANA B. (İstanbul) — Efen
dim, Hükümetin teklifinde Adliye encümeni ha
kikaten bir tadil yaptı. Fakat bu tadilde biz 
de mutabıkız. Mesele; bu mevzuda Gümrük me-
murlarile temas eden komusyoncular, kâtipler 
ve tüccarlardır. Bunlardan bir kısmı gümrük 
idaresile daima inzibatî noktai nazardan alâka
dardır. Bunlar gümrük idaresinin izni olmak
sızın komusyonculuk ve kâtiplik yapamazlar. 
Bunların haricinde tüccar kalıyor ki onlarm güm
rük idaresile inzibatî bir münasebeti yoktur. 
Onun için Hükümetin teklifinde bu kâtiplere 
inzibatî ceza teklif edilmekle beraber bir ta
raftan gümrük idaresile inzibatî münasebeti ol
mayan tüccarlar için de bu cezanın tatbiki tek
lif ediliyordu. Adliye encümeni bunu müzakere 
ederken tüccara ait olan kısım için şöyle bir 
mütaleada bulundu. 

Dediler ki, gümrüklerde verilen bahşiş hak
kında dahi kanunu cezanm bir maddesi tatbik 
edilir. Halbuki kanunu cezanın bir maddesi 
sırf gümrükte verilen bahşiş noktai nazarından 
tadil olunamaz. Bu teklif kabul olunarak tadil 
olunsa bile doğru bir hareket sayılmaz. Yalnız 
gümrük için değil, her yerde verilen bahşişlar 
için ceza kanununun maddesi tadil oluna/bilir 
Bunun yeri ise bu kanun değil ceza kanunudur. 
İleride ceza kanununun tadili mevzubahs oldu
ğu zaman bu da nazan itibare alınabilir. 

Mesele bundan ibarettir. Bu itibarla biz tüc
cara ait olan kısmı çıkardık. Binaenaleyh bu 
Adliye encümeninin teklifi şeklinde memurlara, 
kâtiplere komusyonculara doğrudan doğruya 
idarî hükümler tatbik edilecektir. Mahkemenin 
tatbik edeceği hiç bir hüküm buraya konmamış 
oluyor. 

ADLİYE E. Na. RAİF B. ( Trabzon ) — 
Bu kanunun geçen celsedeki müzakeresinde uzun-
boylu izahat verilmediği için Ziya Gevher Bey 
arkadaşımızın bu günkü tadil teklifini yapmak 
mecburiyetinde kaldıklannı hissediyoruz. 

Müsaade buyurursanız bu kanunun ne için 
Adliye encümeni tarafından Hükümetin teklifi 
şeklinde kabul edilmediğini arzedeyim. Bir de
fa rüşvet almak meselesi ceza kanununda belli 
başlı bir suç olarak yazılmıştır. Ceza kanunu
nun hükmü herkese şamildir. Rüşvet bir tarafı 
memur diğer tarafı efradı ahaliden biri bulun-
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mak şartile vaki olmalıdır. Bu da bir maksa
dın temini için verilen paradır. Bu suçu işle
yenler ister gümrük memuru ister kim olursa 
olsun ceza kanununun şümulünden hariç değil
dir. Tüccarlar da, komusyoncular da herkes bu
na dahildir. Kanun rüşveti şöyle tarif ediyor: 
Yakmağa veya yapmamağa mecbur olduğu bir işi 
bir menfaat mukabilinde yapan, yani onu yap
mak için her hangi şekilde olursa olsun, men
faat temin edenin aldığı şey; rüşvettir. Bu ta
rif içerisinde acaba bahşiş dahil midir? Tr..t7::-
katta bahşişle rüşvet ayrılmıştır. Ceza kanunu
nun tarzı tahririnden ve rüşveti tarif eden mad
desinin siyaku sibakından, ruhundan anlaşılan 
şudur ki, verilen para o işi yapsın için verilmiş
tir. Temin edilen menfaat o işi yaptığından do
layıdır. Daha evvelden bir pazarlık ve anlaşma 
üzerine para verilirse, menfaat için yapılmış
tır, bu rüşvettir. Fakat iş yapılmıştır, evvel
den bu şekilde bir konuşma yoktur. iş yapıl
dıktan sonra iş sahibinin işi yapan adamın 
intizarı hilâfına hediye makamında verdiği 
şey ise bahşiştir. Verilen paranın mahiyeti nok-
tai nazarından rüşvet ve bahşiş böylece ayrılır. 

Bu kanuna ait, Hükümet teklifinde denili
yor ki, rüşvet mahiyetinde olmayan ve şimdi ar-
zettiğim şekilde, bahşiş mahiyetinde, hediye 
mahiyetinde olan şeyler de rüşvet sayılmalı, ya
ni ceza kanununun o rüşveti tarif eden maddesi 
mucibince ceza görmeli. 

Bu teklifi düşündük . Fakat eğer bu, kabul 
edilecek olsaydı vaziyet şu olurdu: Gümrük 
memurlarının böyle hediye namile, - rüşvet ma
hiyetinde değil - lûtfolarak aldıkları parayı rüş
vet sayacağız, fakat diğer memurların bu kabil 
aldıkları şeyi rüşvet saymayacağız. Halbuki u-
mumî bir hüküm vazetmek lâzımgelirdi. Onun 
için bu kanundan bunu çıkarmak ve ceza kanu
nunda teemmül etmek lâzımdı. 

Biliyorsunuz, geçen sene ceza kanununun 
bir çok maddeleri değişti. Fakat yeni ihtiyaçlar 
ve lüzumlar üzerine Hükümet; gene Türk ceza 
kanununun bazı mühim maddelerini değiştir
mek için bir teklifi kanunî hazırlamaktadır. 
Yakında Meclisi Âliye takdim edileceği anlaşıl
mıştır. O ceza kanunu geldiği zaman, orada bu 
işleri düşünürüz. Böyle bahşiş olarak rüşvetten 
gayri surette verilmiş olan paralan rüşvet de
recesinde ağır bir cezaya mı tâbi tutarız, yok
sa bunları suç addederek daha ehven bir ceza 
ile Türk ceza kanununun umumî hükümleri ara
sına mı vazederiz? Bu suretle bütün memurlara 
şamil olur. 

RASIH B. (Antalya) — Paranm evrakla be
raber daha evvelden verildiğini işitiyoruz. 

RAlF B. ( Devamla ) — izah edeyim efen
dim. Hükümetin esbabı mucibesinde; bahsedilen 
bu bahşiş işleri, müeyyidesiz kaldığından fe
nalık tevellüt etmektedir, deniyor. Gümrük ve 

inhisarlar vekâleti buna karşı en ağır bir ceza 
olmak üzere para alan memurları ihraç gibi in
zibatî bir ceza ile ve bunların yakasını bırak
mayarak en ağır cezalarla, rüşvet maddesinden 
dolayı, tecziye etmek istiyor. Umumî mahiyeti 
haiz olan bir işi Adliye encümeni bu kanunun 
dairei şümulünden hariç bırakarak, Hükümet 
ceza kanununun tadili lâyihasını getirdiği za
man mevzubahs etmenin münasip olacağını dü
şündü ve bu kanunu yalnız inzibatî cezaya ait 
olmak üzere kabul etti. Kanunun hututu umu-
miyesi inzibatî cezaya mütealliktir, başka ceza 
yoktur. 

Bu şekilde bahşiş alanlar, bilmem ne yapan
lar, bu kanun dairesinde Hükümetçe, amirlerin
ce haklarında lâzımglen inzibatî muamele ya
pılacaktır. 

Ziya Gevher Bey arkadaşımız, kanunim ikin
ci maddesinde, asıl parayı veren iş sahibidir, 
komusyoncunun ne alâkası var dediler, iş sa
hiplerinin gümrüklerle bir münasebeti yoktur. 
Gümrük memurlarının da tüccar üzerinde 
bir âmiriyeti yoktur. Onlar üzerinde ceza 
tayin etmek Türk ceza kanununa aittir. Bura
daki komusyoncularm, tıpkı gümrük memur
ları gibi, gümrükle alâkalan vardır. Gümrük 
idaresi bunlara bir daha komusyonculuk yap-
tırmayabilir. Yani bu şekilde inzibatî bir ceza 
onun hakkında tayin edebilir. Fakat tüccar 
hakkında böyle bir salâhiyet tayin edemeyiz, 
onlar hür insanlardır, Onlar hakkında bir şey 
yapmak lâzımgelse ceza kanununa koymak lâzım
dır. işte bu sebeple şimdi teklif edilen tadil ta
lebinin kabulüne mahal olmadığını zannederim. 

ZtYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Efen
dim, burada Raif Beyefendinin Adliye encüme
ni mazbata muharriri olmak sıfatile biraz mer
hametine iltica edeceğim. Çünkü geçen sefer
ki müzakerede bu işi arkadaşımız Adnan Bey 
açtı ve Raif Beyefendi de tamamile bu fikirle
rini izah ettiler. Bu fikirlerinden o zaman ha
berdar oldum, ikinci müzakerede bunu teklif 
etmiş olmaklığım Raif Beyefendinin bu işi üze
rinde imali fikir etmesindendir. 

Şimdi müsaade ederseniz biraz bu işin ede
biyatından bahsedeceğim: Her lisanın bir ta
kım hususî kelimeleri ve edebiyatı vardır. Bu 
her lisanda olduğu gibi bizim konuşma lisanı
mızda da vardır. Gümrük lisanında da 
bir edebiyat vardır. Namuslu ve şerefli 
insanlardan bahsetmiyorum. Devletin men
faatini ihlâl etmek için bahşiş ve rüşvet veren 
kimseleri kasdediyorum. Ben bahşişi rüşvetten 
asla ayırmam. Bahşiş uşağa verilir, Devİet me
muruna verilemez. Hür olan fakat memleketin 
en mukaddes hürriyet ve haklarını ihlâl cüretini 
bu hürriyetten alan tüccar efendi ile 
gümrük memuru arasında hususî bir li
san vardır. O tüccarın komusyoncusu ve 
ya vasıtai irtişası olan adam gelir, 

4 4 -
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kâğıdı uzatır, gümrük memuru der ki; katiyen 
yapamam, vallahi yapamam. Böyle derse siz ne 
anlarsınız? Hakikaten yapamayacak. Halbuki bu
nun manası, bu işi on liraya yapamam demektir. 
Bu o memurların edebiyatıdır, işte birader; fi
lân, haydi ne ise derse bu da beş liradır. Bu ir
tişa mıdır, rüşvetmidir, bahşiş midir? Tabiî biz 
bunlara tamamile vâkıf değiliz. Bunların 
içerisinde yaşamak bizlere nasip olama
dı ve olmasın. Bu edebiyatın tetkiki 
için irtişa yapanların içerisine karışma
dığımız için bu lisanın inceliklerini tabiî bil
meyiz. Şurası herkesçe malûmdur ki dairei 
intihabiyelerimize gittiğimiz zaman deniz tara
fından gidiyorsanız vapurdan çıkınca ilk karşı-
laştığımızlarm şikâyetleri budur. Bunların elin
den aman bizi kurtarm sözü olur. 

Raif Beyefendi dediler ki bu bize verildiği 
zaman yalnız gümrük idaresine ait memurlar 
için geldi. Rüşvet, irtişa ise bütün memurlara şa
mil bir harekettir. Binaenaleyh ceza kanununu 
tadil etmek lâzımdı. Tadil hakkı kendilerinde 
olduğu için, bu, memleketin bir derdidir, bu der
de elini koyardı ve tadil ederdi. Altı ay sonra 
gelecek bir kanun için altı ay bu pis çibanı de
şip durmak nıı lâzımdır. Gümrükten gelmişse 
bu iş gümrükte en çok yapıldığı için gelmiştir. 
Tabiî diğer yerlerde bunu cürüm addetmeme
mizden değil, orada en çok olduğu içindir. Bir 
tabir vardır. İler tutar yeri kalmadı mı derler 
ne derler. İşte bunların tutacak yeri kalmadığı 
için gelmiştir. Bahşişle rüşveti tarif ettiler, el
bette ceza kanunu ve hukuka istinat edecek böy
le düşünceleri vardır ve tasniflerinde şu irtişa
dır bu bahşiştir denir amma bu suretle irtişa 
mahiyetinde olan bahşişi Devlet memurları 
hakkında asla kabul edemeyiz. Bahşiş verilir, 
bir otomobile binersiniz, şoför terbiyelidir, sizi 
gayet rahat götürmüştür, bundan dolayı mem
nun kalırsınız, taksi yüz kuruş yazdığı halde siz 
on beş kuruş fazla verirsiniz. Yahut evde aşçınız 
güzel bir hindi dolması pisirmiştir, hoşunuza git
miş, çıkarmış tabağa bir lira koymuşsunuz. Bu 
bahşiştir. Bu ne ayıptır ne de kanunen memnu
dur. Fakat gümrük memurlarına, bir işi yapmış 
veya yapmamış olsun para vermek rüşvettir, 
arkadaşlar, bu bahşiş olamaz. Bir kere Devlet 
memuru, üzerindeki sıfattan dolayı bahşiş kabul 
edemez. Bahşiş te rüşvetten başka bir şey değil
dir. Raif Beyefendi tarifinde şöyle dediler: Bu 
memura verilen bir lûtuftur. Memurlara lütuf 
yapmaktan kanunen hepimiz uzağız. 

Sonra biz bunun aleyhinde bulunanlar, diğer 
memurlara teşmil edilmesin demedik, bilâkis 
herkese teşmil edilsin dedik. Ondan dolayıdır ki 
bunu teklif ediyoruz. İşte bu suretle Adliye en
cümeni bu lâyihayi geri alır ve her memura teş
mil ederek bu işi çıkarırlar. Yapılacak iş gayet 
basittir. 

Dediler ki, aynen şu tabirle: Tüccar kendi
si gümrüğe gelmiyor, bir takım insanlar vardır, 
bunlar arada vasıtadırlar ve tüccarlar da hür in
sanlardır, bundan dolayı böyle şey yapamayız. 

Hayır efendiler, tüccarm kâtibi veya her han
gi bir adamı kendi hürriyetini kullanarak git
miyor, kâtip kendi kesesinden para vermiyor. 
Tüccarın defterine bakacak olursanız bunları 
bulursunuz. Tüccar hür insanlardır diye, para 
ile bir şeriri vasıta olarak kullanırsa onun hür
riyetinden bahsedilmenin imkânı var mıdır? 
Her hangi bir şerir diğer bir şeriri alet yaparsa, 
asıl şerir cezadan kurtulur mu? Bizim istinat 
ettiğimiz madde budur. Raif Bf. den çok rica 
ederim bana merhamet etsinler, burada uzun 
boylu uğraşmayalım. Lütfen meseleyi encümene 
alsmlar. Kanunu cezayı tadil ederek, bütün Dev
let memurlarına teşmil ederek buraya getirsin
ler. Mazbata muharriri burada cürümdür dedik
ten sonra, 6 ay sonra gelecek kanuna koyacağız 
yolundaki sözlerini tadil buyursunlar. Çünkü 
Adliye encümeni üzerinde bulunduğu cürmün 
altı ay daha devamma asla razı olamaz. Razi 
olacağı kanaatindeyim demiyorum, kendileri bu 
vaziyeti kabul etmezler. 

REİS — Buyurun İbrahim Bey! 
MÜKERREM B. (İsparta) — İkinci müza

keredir efendim. 
İBRAHİM B. (İsparta) — Efendim, bu bah

şiş niçin veriliyor? Verenler mecburiyetle, za
ruretle mi veriyorlar, memnuniyetle mi? 

REİS — Buyurun Ahmet İhsan Bey! 
MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Bey ikin

ci müzakeredir, hatipler söz söyliye bilirler mi? . 
REİS — Tadil teklifi vardır efendim, onun 

üzerine müzakere cereyan ediyor. 
AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Muhterem 

arkadaşlar, demin Ziya Gevher Bey edebiyat
tan bahsettiler, işin bütün bütün edebiyatın-
dayız. Tesadüfen biraz evvel bir tüccarın mu
amelesine vâkıf oldum. Bu adama 217 liralık 
mal gelmiş, bunu Kuruçeşme deposuna çıkarmış
lar, içinde giliserin var mı, yok mu diye mu
ayene edilecekmiş. Buna İstanbulda bakı-
lırmış. Merkez Galatada imiş. Bunun 
peşinde, şimdi ceza vermek istediğimiz, 
komusyoncu 13 gün gezmiş. 32 lira gümrük 
resmi verilmiş, 15 lira bahşiş verilmiş, 12 lira da 
komusyoncunun yevmiyesiymiş. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — % kaç 
ediyor? 

AHMET İHSAN B. (Devamla) — 217 lira
ya 49 lira. 

Gümrük masrafının üzerine 27 lira fuzulî 
masraf binmiş. Tüccar bundan memnun Sebebi? 

Yine ufacık bir misal arzedeyim: Hâkimi
yeti milliye matbaasına mürekkep geldi, mua
yene için İstanbula gidecek, içinde giliserin var-
mı, yok mu diye? 
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REFİK B. (Konya) — Güzel. I 
AHMET İHSAN B. (Devamla) — Bu gibi 

meseleler halledilmedikçe bunun önüne geçil
mesine imkân yoktur. Edebiyat bahsi açıldı, 
bendeniz de bunları arzettim. 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, ben
denizin kendi kanaatime göre, hatta bu kanunun 
vücuduna dahi lüzum voktur. Çünkü memurlara 
verilen bahşiş hakkında müstesna hiç bir mad
dei kanuniye yoktur. 

Zaten memurlar o vazife ile mükellefse o işi 
yaparlar, o memurlar o vazife ile mükellef de
ğilse ve para alıyorsa o suçun cezası ceza ka
nununda mevcuttur, onun için ayrı bir maddei 
kanuniyeye lüzum yoktur. Ceza kanununda bah
şiş hakkında müstesna bir madde olsaydı böyle 
bir maddenin getirilmesi lüzumlu olabilirdi. Za
ten memurlara verilen para vazife ile mükellef
se rüşvettir, değilse dolandırıcılıktır. Bir adli
ye memurunun senin işini göreceğim diye para 
alması gibi. 

Raif Beyefendi bir kanun yapılırsa umum 
hakkında yapılmalıdır; dedi. Zaten umum 
hakkında kanun mevcuttur. Bendenize kalırsa 
bu kanuna lüzum yoktur. Gümrük memurlarının 
aldığı paralar rüşvettir, bahşiş hakkında bir 
maddei kanuniye yoktur. Bu maddeye de lüzum 
yoktur. 

RAİF B. (Trabzon) — Efendim, Ziya Gevher 
Bey arkadaşımız kanunun Adliye encümenine 
alınmasında ısrar ettiler. Halbuki birinci madde 
kabul edilmiştir ve bu kanuna lüzum vardır. 
1920 numaralı bir kanun mevcuttur. Bu kanun, 
gümrük memurlarından vazifei memuresini, 
suiistimal veya yolsuz hareket edenler hakkında 
inzibatî ahkâmı ihtiva etmektedir. Bu kanun da 
1920 numaralı kanunu ikmal etmektedir. Bina
enaleyh inzibatî ahkâmı ihtiva eden geniş bir 
kanun mevcut olunca onu, bu maddelerle takvi
ye ve ikmal etmek lâzımgelir. Kendi talepleri 
ceza kanununa mütedairdir. Onun için istical 
etmek istiyorlarsa ayrıca bir teklifi kanunî ya
parlar veyahut Hükümetin lâyihai kanuniyesine 
intizar ederler. Bu şekilde bahşiş alan memur 
hakkında inzibatî olsa dahi bu hüküm mevcut 
değildi. Kendileri niçin şimdiye kadar bir tek
lifi kanunide bulunmadılar da bu kanunun mü
zakeresi sırasında şöyle yapın, böyle yapın de
diler? 

Binaenaleyh bu lâyihai kanuniyenin kabulü 
iktiza etmektedir. Yani Adliye encümeni, mev
cut 1920 numaralı kanunu ikmal ettiği için bu 
kanunun çıkmasında fayda görmektedir. 

Diğer bir noktadan bahis buyuruldu; ben 
gümrük memurlarının aldıkları bahşiştan dola
yı ceza görmez demek istemedim. Yalnız bahşiş 
ile rüşvetin arasındaki farkı burada tebarüz et
tirmek istedim. Yoksa böyle para vermek, ko-
musyoncunun velevki bahşiş, şu veya bu namla 

para vermesi, bu gün ceza kanununa göre rüş
vet addedilen bu hareket, takibatı kanuniyeyi 
müstelzimdir. Ben bahşiş denilen ve ceza kanunu
nun hükümleri dahiline girmeyen noktalan izah 
etmek için bahşişin tarifini yaptım. Bunun en 
tipik bir misalini arzedeyim: Bir posta müvez-
zii namınıza gelen mektup veya telgrafı daire
nizde size teslim ederse bundan dolayı kendisine 
para verirsiniz. İşte bahşiş budur. Gümrük me
murlarının aldıkları para hiç bir zaman bahşiş 
mahiyetinde değildir. Bu günkü ahkâma göre 
bunlar mahkemeye sevkedilecek olurlarsa mut
laka ceza görürler. Yani bunların kısmı azamı 
rüşvettir, cezayi müstelzimdir, demek istiyorum. 

Bir müvezzie, mürselileyhlerin, mektubu 
alırken bahşiş şeklinde verdikleri paraları da 
rnramî bir ceza tehdidi altına almak; isteniyorsa 
o zaman düşünürüz demiştim. 

Adliye encümeni kanunu geri almıyor. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Reis 
Beyefendi, kanunun ikinci müzakeresidir, bu 
kadar uzamaması lâzımdır. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bendeniz ev
velce söz istemiştim. Fakat Raif Beyefendi 
ikinci defaki sözlerinde izah ettiler. Fazla söy
lemeyerek bir kaç kelime ile maksadımı izah 
edeyim. Bahşiş ve rüşvet için ceza kanununun 
filân maddeleri hükmünce ceza görür diye bir 
fıkra koymuş olsaydık, bahşiş namı altında 
verilen rüşvetler mahkemelerce rüşvet ve cürüm 
sayılmayarak ceza verilmemesi ihtimalini tevlit 
etmiş olurdu. Bu, adliye için de, memleket 
için de bir zaaf teşkil ederdi. Eğer bahşiş na
mı altında verilen para, hediye, bir maksadın 
tervici için verilmiş ise rüşvettir. Fakat aksi 
mana çıkar endişesile bunu buradan çıkardık. 
Gümrük idaresi hukuk müşaviri bize bu müna
sebetle bir iki vaka söyledi. Bir gümrük memu
ru alış veriş yapmak üzere mağazaya gidiyor. 
alış verişini yapıp çıkarken mağaza sahibi çı
karıp bir düzine mendil hediye ediyor. Bunun 
mukabilinde görülecek hiç bir işi yoktur (Gü
rültüler). Müsaade buyurunuz o an için görüle
cek işi yoktur. Fakat belliki o adamın 6 ay ve
ya bir sene sonra bir işi çıkacaktır. Elbette 
babası hayrına vermiyor. 

Sonra evvelce o tüccarın gümrükten işi geç
miş, teshilâta mazhar olmuş, bunun için de 
bir hediye veya bahşiş veriyor. Ceza kanunu
nun şümulüne göre bunu mahkemeler almıyor, 
binaenaleyh bize inzibatî bir salâhiyet verin 
dediler. Biz de kendilerine inzibatî salâhiyet 
verdik. Bunu da gümrük idaresine ait bir ka
nunu mahsusla temin ettik. Meselâ kendi me
muru ise işinden çıkarır. Değil de komusyoncu 
kâtibi ise tabiî bu vazifeyi ifa edebilmek için 
bunlara Gümrük idaresince vesika verilmekte
dir. O vesikayı elinden alarak kapı dışarı atın 
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dedik. Yok eğer bir adam memur olduktan son
ra beşerî münasebatmda hiç bir şey alamaz, ve
remez diye bir hüküm koymak lâzımgelirse bu 
ayrıca kanununda düşünülsün. Tabiî muamelât
tan sayılacak şeyler için de bir adamm belki 
kendisine bir işi düşer gibi gönderdiği bir hediye
yi alamaz diye çok katî bir hüküm koymağı doğ
ru bulmadık. Meselenin daha fazla münakaşaya 
tahammülü yoktur. 

ZÎYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Efen
dim, Sait Azmi Beyin bu sözü niçin söyledikle
rini anlamadım. Çünkü evvelâ mazbatada imzala
rı var, buraya gelipte bu suretle bu imzaya rağ
men müdafaada bulunmaları ne dereceye kadar 
doğrudur? 

Raif Beyefendiye de bir çift sözüm var. Ben 
buraya çıktım, bir memleket derdinden bahse
derken lûtüflerine iltica ettim. Raif Beyefendi 
söz söylerken niçin bana şimdiye kadar bekle
miş dediler. Bu reva mı arkadaşlar? 

Ya Raif Beyefendi, biz böyle sözler de söyle
riz! Ben bu edebiyata bir arkadaşımdan vâkıf 
oldum, ıttıla hâsıl ettim. 

Rica ederim Raif Beyefendi; bilhassa sizin 
için söylüyorum. Lütfen dinleyiniz. 

Ben burada anladığımı söylemeğe çıktım. 
Raif Beyefendi geçen celsedenberi bu işe vâkıf
tırlar; Adliye encümeninin kâtibidirler. Niçin 
böyle bir teklif getirmediler? Soruyorum. 

RAtF B. ( Trabzon ) — Cevap vermeğe lü
zum görmüyorum. 

MEMET B. ( Kütahya ) — Bendeniz yalnız 
tüccarlar hakkında, cereyan eden meseleye dair 
söz söylemek isterim. Tüccarları bu işle alâka
dar etmek insafsızlıktır kanaatindeyim. Çünkü 
bendeniz yakinen muttali olmuştum ki bir ko-
musyoncu tüccarın malını çıkarırken sandıksa 
sandık başına, balya ise balya basma bir ücret 
alarak çıkarır. Tüccar bununla katiyen meşgul 
olmaz. Binaenaleyh tüccarların kaçacılık ya
panlarından maadasını da bu işle alâkadar gör
mek doğru değildir. (Çok doğru sesleri). 

Komusyonculara gelince, bu hususta gümrü
ğe vasi salâhiyet verilmiştir. Bir kere bu adam
ları kabul ederlerken çok iyi tetkik etmeleri lâ-
zımgelir. Çünkü namuslu bir adam ne rüşvet alır, 
ne verir. Binaenaleyh tüccarların bu işten ha
riç tutulmasını çok âdilâne görürüm. Memle
ketin iktisadî direği olan bütün tüccarları bu 
işle şaibedar addetmek, doğrusu, çok insafsız
lık olur. Hepimiz biliyoruz ki, arkadaşlar, güm
rüğün müfettişleri vardır. Bahusus son zaman
lar da gerek maliye de, gerek gümrüklerde çok 
değerli müfettişler bulunmaktadır. Bu rüşvet 
bahsinde müfettişlerin tetkikatı bence kâfidir. 
Alınmış, verilmiş. Bu işle alâkası olan memuru 
bulsunlar, tecziye etsinler. Ahkâmı kanuniye 
buna çok müsaittir. Bendenizin noksan gördü
ğüm cihet Heyeti teftişiyenin salâhiyetsiz olma

sıdır. Halbuki bu heyetlere çok salâhiyet veril
melidir. İş görmek ve bu işi kontrol edebilmek 
için heyeti teftişiyeler başlı basma salâhiyettar 
makamlar olmalıdır. Yoksa bu gün git, yarm 
gitme bu olmaz. Bendeniz bilhassa kontrolün 
bu suretle istiklâlini rica ederim. 

TAHSİN B. ( Aydın ) — Arkadaşlar, eğer 
bu maddei kanuniye gümrüklerde simsarların 
rüşvet vermesine ve memurların rüşvet alması
na mâni olmak için yapılmışsa bu madde - hiç 
bir vakit - te bunu temin etmez. Bilâkis bunun 
aksini takviye eder. Bu maddei kanuniye ile 
rüşvet veren komusyoncuların elindeki salâhi-
yetnamelerinin alınmamasını ve mesleklerinden 
mahrum edilmesi gibi bir ceza tahmil edince,, 
bunlar artık bu memurlarla faili müşterek olur
lar ve bu işi mümkün olduğu kadar saklarlar. 

Efendiler, hiç kimse oturup dururken, bir 
mecburiyet görmedikçe çıkarıp parasını güm
rük memuruna vermez. Simsarları rüşvet ver
meğe mecbur edenler, gümrük memurlarıdır. 
Bu gün kanunun tayin ettiği rüsumu vermemek 
suretile Hazinei milletten para çalarak gümrük 
memuru ile simsar arasmda taksim etmek me
selesi pek ender vaki olmaktadır. Tüccarlar ve 
simsarlarm bahşiş vermeğe mecbur olduğu hu
suslar en ziyade gümrük memurlarının mükellef 
oldukları vazifeyi ifa etmeleri ve müşkülât çı
karmamaları içindir. Bir gümrük memuru ister
se Ahmet îhsan Beyefendinin dedikleri gibi orta
ya bir mesele çıkarır ve işi o daireden o daireye 
sevkeder ve iş sürüklenir. Bundan kurtulmak 
için bir takım bahşişler verilir. Yoksa hiç kim
se oturup dururken para vermez. Efendiler 
emin olunuz ki memurlar içinde bilhassa bu mu
amele ile uğraşan memurlar arasmda kimlerin 

para aldığını ve ne suretle aldığını bütün arkadaş
ları bilirler. Ziya Gevher Beyefendinin dedikle
ri gibi vallahi yapamam demeğe bile hacet yok
tur. Bir bakışta birbirlerinin yüzlerinden anlar
lar. Pazarlık filân etmezler, kendi aralarında 
lâf ta etmezler, yalnız bakışmakla iktifa eder
ler. Sonra gece ya barda, meyhanede veya ker
hanede hesap görülür. Bu kanunla bu işin önü
ne geçmenin imkânı yoktur. Gümrük müdiranmı 
ve başmüdürlerini tecziye edecek olan divanı 
intihap edilecek adamların, namussuzluğu kabul 
etmez ahlâklı adamlar olması ve sahibi salâhi
yet olmaları lâzımdır ki onlar bu memurları, 
bilhassa simsarlarla dalaveresi olduğu anlaşılan 
memurları tutup atsınlar. Beyyine, şahit, ispat 
aramadan. Yoksa bu kanunla bunun önüne geç
menin imkânı yoktur, bilâkis bu yaptığımız 
kanun; daha ziyade simsaria gümrük memuru
nu birbirine rapteder ve sırrı meydana çıkar
mazlar. Şaka değil, bir adamı işinden çıkarmak 
ekmeğinden mahrum etmek, onun için büyük bir 
cezadır ve ona duçar olmamak için her halde 
sırn meydana çıkarmazlar. Binaenaleyh bu mad-
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dei kanuniye Gümrükler vekâletinin istihdaf etti
ği maksadı temin etmez. 

Sonra beyefendiler, tüccarların bu rüşvet ve 
namı diğerle bahşiş meselesinde tecziye edil
mesi lâzımgelir mi, gelmezmi? Tüccarlar istese
ler dahi gümrükten kendi mallarını kolay kolay 
çıkaramazlar. Çünkü o gümrük memurları an
laşmak için karşılarında ötedenberi alıştıkları 
simsarları görmek isterler, o tüccara bin türlü 
müşkülât çıkarırlar. Eğer simsar bir malı elli 
liraya çıkarıyorsa bir tüccar yüz liraya da çı-
kartamaz. Rüşvet verecek olsa memurdan kor
kar, memur o vakit banknotlara numara ko
yar ve cürmü meşhut halinde yakalattırır. Onun 
için tüccar mecburdur ki yine simsarla iş gör
sün. Al şu manifestoda olan malımı gümrükten 
çıkar. Simsar esasen bin defa mal çıkardığı için 
bunu pek iyi bilir ve adeta aralarında bir tarife 
vardır. Der ki sen bunun için şu kadar vere
ceksin. Manifestoya şu kadar, estamatara şu 
kadar, kimyagere şu kadar, filâna şu kadar, 
falana şukadar vereceğim. Bana da şu kadar 
kalır. Binaenaleyh tüccar bundan haberdar ola
maz, olması da mümkün değildir. Tüccar ken
disi bu işi yapmak istese simsarın verdiğinin 
iki mislini verir ve drha ziyade müşkülâta te
sadüf eder. Binaenaleyh tüccara bunun için bir 
mesuliyet tevcih etmekte mâna yoktur. Lâkin 
her halde biz gümrüklerde rüşvetin veyahut 
namı diğerle bahşişin kalkmasını arzu ediyor
sak, memurların tüccar mallarını çıkarmasın
daki tasibata halkın maruz kalmasını istemiyor
sak vekâlete salâhiyet verelim. Tecrübe olun
muş, ötedenberi şerefile, haysiyetile tanınmış, 
vicdanile hareket eden memurlar başka, fakat 
vazifesini suiistimal eden memurlar hakkında 
vekâlet ne isterse yapsın. 

Binaenaleyh maddei kanuniye bu maksadı 
teinin edemediği için bendenizce bunun kabulü
ne lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu ka
nun üzerine cereyan eden müzakerenin gümrük 
salonlarına asılmasını teklif ediyoruz, okusun
lar. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, bu lâyihanın 
heyeti umumiye müzakeresi oldu, birinci müza
keresi bitti. Bu gün de ikinci müzakeresi oluyor. 
Binaenaleyh asıl mevzuu müzakere ancak Ziya 
Gevher Beyefendinin tadil teklifi olması icap e-
derdi. Fakat madem ki bazı muhterem arkadaşla
rımız Gümrük idaresi hakkında beyanatta bu
lundular, müsaade buyurursanız bir iki kelime 
ile kendilerine cevap vereyim. Gümrük memur
larının yanlış hareket edenleri hakkında hâdi
selere istinat ederek haklı şikâyette bulunan 
mebus arkadaşlarımı bendeniz de elemle dinle
dim. Fakat hiç şüphem yoktur ki bu meslekin 
müntesiplerinde vicdanlarına ve kanuna riayet 

ederek temiz iş görenlerin bundan müteessir ol
masını hiç birimiz arzu etmeyiz, fakat temenni 
ederim ki bu müzakereye muttali olan meslek 
erbabı bu müzakeredn örnek alarak mütenebbih 
olurlar ve hattı hareketlerini de tashih ederler. 
Diğerleri de arkadaşlarının böyle yapmasına 
mâni olarak bu meslek müntesiplerinin şerefle
rini günden güne arttırmağa çalışırlar. 

Ahmet İhsan Beyefendi kanunun aleyhinde 
bulunuyorlar, reddini teklif ediyorlar, fakat bu 
gün biraz geç kalmışlardır. İfade buyurdukları 
mütaleaya cevap olarak arzetmek isterim ki 
gümrüğün ıslaha muhtaç işleri çoktur. Muame
lesini sadeleştirmeğe muhtaç olan cihetleri az 
değildir. Bunlarla vekâlet kemali ciddiyetle 
meşgul oluyor, fakat bazı muamelâtta güçlük 
vardır, bazı muamele uzuyor diye memurların 
yolsuz olarak başkalarına - hatta pek ağır bir 
tabirdir, fakat, istimale mecburum - el açmala
rına göz yumacak bir âmir tasavvur etmek iste
miyorum. Tabiî bunun önüne geçmek için inzi
batî, idarî her türlü tedbiri almakla idare mü
kelleftir. Bunun içindir ki Meclise bu lâyihayı 
şevkettik ve Meclisin bir kere daha ifade etme
sine vesile olmak istedik ki Meclis, memurların
dan milletin ve Hükümetin şerefini, haysiyeti
ni muhafaza etmelerini ister? haysiyet ve şerefle 
kabili telif olmayacak hiç bir harekete katiyen 
müsamaha etmez. Bunu, kanun şeklinde ifade 
etmesine vesile olduk. İdarenin bununla vazife
sini yaptığına kaniim. 

Tadil tekliflerine gelince; lâyihanın bir in
zibatî kanuna zeyil olduğunu tekrar hatırlat
mak isterim. Bu lâyiha 1920 numaralı kanuna 
zeyildir. O da sırf gümrük memurlarına taal
lûk eden inzibatî tedbirleri muhtevi bir kanun
dur. Bu gün ikinci müzakeresi yapılan lâyiha da 
o kanuna zeyildir ve sırf inzibatî cezaları ih
tiva eden bir lâyihadır. Binaenaleyh eğer ce
za kanunun tadiline lüzum varsa Adliye encü
meninin isabetle tefrik ettiği gibi onu avrı bir 
mevzu addederek ceza kanununu tadil etmek 
üzere mütalea edilmesini ve bu günkü hususî 
ve inzibatî kanunun kabulünü rica ederim. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında teklif 
var efendim. (Müzakere kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, tadil teklifinin reye ko

nulmasını teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler ... Görme

yenler ... Kâfi görülmüştür. 
İkinci takriri okutuyorum. 
( Ziya Gevher Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Tadili nazarı dikkate alanlar ... 

Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini Adliye, 

Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine getirir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesirti kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
2 — Tabdbei ve şuabatı sanatlerinin tarzı 

icrasına dair olan kanuna müzeyyel 1/808 nu
maralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet encümeni mazbatası flj 

Reis — Bunun da ikinci müzakeresidir efen
dim. 

Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasına 
dair olan 11 nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı ka

nuna eklenecek kanun 
MADDE 1 — 1219 sayılı tababet ve şuabatı 

sanatlerinin tarzı icrasına dair olan kanuna aşa
ğıdaki madde konulmuştur: 

(istanbul Üniversitesi Tşp fakültesi üçüncü 
dahilî hastalıklar ve seririyatmda ve birinci ha
ricî hastalıklar ve seririyatmda, göz hastalıkla
rı ve seririyatmda, kulak, boğaz, burun hasta
lıkları ve seririyatmda, kadın ve doğum hasta
lıkları ve seririyatmda ve radyoloji laboratuarın
da ders vermek ve mensup oldukları hastaneler
de hasta tedavi etmek ve poliklinik yapmak ve 
dışarıda serbest doktorluk etmemek, hususî 
hastanelerde çalışmamak ve hizmet müddetleri 
beş seneyi geçmemek şartile altı ecnebi müder
ris tabip getirilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . .. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-
* yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Adliye, 
Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Hayvan hırsızlığının önüne (jecilmesi 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değişti-

fll Birinci müzakeresi 9 uncu inikattadır. 

rilmesine dair 1/747 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları fil 

1 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? 

MEMET HACIYUNUS B. ( Samsun ) -
Muhterem Arkadaşlar, hayvan hırsızlığı hakkın
daki kanun, meşrutiyette çıkmış bir kanundur. 
Bu defa Dahiliye vekili Beyefendi tarafından 
mezkûr kanunun 6 ve 9 uncu maddelerini tadil 
etmek üzere bir lâyiha yapılarak Başvekâlete 
gönderilmiş ve ayni zamanda Heyeti Vekile de 
bu teklifi kanuniyi Büyük Millet Meclisine gön
dermiş, Dahiliye encümeninde müzakere edil
dikten sonra bir lâyiha ile Heyeti Aliyenize gel
miştir. Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu umu
misine nazaran dörtte üçünü teşkil eden çiftçi 
vatandaşların refah ve seadetlerini temin etmek 
için yapılan bu kanundaki değişiklikler, haki
katen pek kolaylık vereceğine şüphe yoktur, 
Acaba bu kolaylıklar ötedenberi devam eden 
hırsızlığın önüne geçecek midir, geçemeyecek-
midir? Mesele esas itibarile hırsızlığı ortadan 
kaldırmaktır ve bu hırsızlık zannederim ki, * 
40 - 50 senedenberi devam edip duruyor. Ge
çenlerde bu kürsüden Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya Bey buyurdular ki Türkiye Cumhuriyetinin 
her noktasında hırsızlık ayrı ayrıdır. Hakika
ten Şükrü Kaya Beyefendi, bu izahlarile bu 
nokta da çok güzel beyanatta bulunmuştur. 
Çünkü bir çok vilâyetlerde halkın hayvanatı, 
çobanlarla muhafaza edilerek geceleri ağıllarda, 
ahırlarda muhafaza erimektedir. 

Fakat Samsun gibi bazı vilâyatta bu şekil
de idare olunmamaktadır. Samsunun üç kazası 
vardır ki bunlardan birisi, Bafra, birisi Çar
şamba, diğeri Terme dir. Harbi umumi de bu 
kazalar, Hükümete öyle bir yardım etmiştir ki 
bunların verdiği hayvanatın miktarını tadat et
mek imkânsızdır. Böyle olmakla beraber 
bu memlekette hayvanlar günden güne ilerle
mektedir ve ayni zamanda vebayi bakarı de bu 
memlekete girdiği halde hayvanatın miktarını 
tenakus ettirememiştir. Fakat bu memlekette 
yetişen insanlar - söyleme utanıyorum; vallahi 
utanıyorum - hırsızdır. Hatta hırsızın adedini 
saymak mümkün değildir, adedini bulmak için 
sağlamını saymak ister. Çalman hayvanlar, sü
rek halinde Sivas, Çorum, Sinop, Ordu, Kara-
hisar ve Trabzona kadar gider. Halk bundan çok 
müteessir ve mutazarrırdır . Hayvan sirkatinin 
memnuiyeti hakkındaki kanun bir zamanlar 
mevkii tatbikte bulunduğu halde memurların 
lâkayit hareketlerinden dolayı istifade edileme
miştir. Halbuki kanun çok iyi yapılmıştır. Şim
di ise bu maddelerin değişikliği de kanuna çok 
iyi bir revnak vermiştir. Bir kanunu elimizden 

fil 25 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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geldiği kadar çalışarak çak iyi yapmış olabili
riz. Fakat mevkii filü tatbika konulacak mahal
ler malûmu âliniz, köylerden başlayarak nahi
yelere, kazalara, vilâyetlere kadar, gittiği yer
lerde bu kanunlar hulûsu niyetle halk üzerinde 
tatbik edilmediği takdirde hiç bir vakit hiç bir 
şeyin önüne geçilemez. Bunu hepiniz iyi biliyor
sunuz. Binaenalâzalik, burada bir iki misal ar-
zetmek istiyorum: Birisi: 

Muhterem arkadaşım Asım ve Recep Zühtü 
Beyler, Çarşambada ekilen şeker pancarlarını 
tetkik etmek üzere gelmişlerdi. Vali ile bera
ber belediyede idiler. Asım Bey bir dostundan 
aldığı malûmatı valiye söylüyor ve diyordu ki, 
bir ay da filân köyde 30 - 40 arasında sığır, 
malaklı camıslar sirkat edilmiş, ben de duy
dum, haber veriyorum, bu kadar sirkat müm
kün müdür? Vali Bey soruyor: 

— Kaymakam Bey, bu ay zarfında sirkat 
edilmiş mallar için size ne kadar istida veril
miştir? 

— Efendim, 10 - 12 kadar. Asım Bey, fakat 
şimdi bunun karşısında, hariçten şu miktar mal 
çalındığına dair malûmat vardır, deyince vali: 

— Böyle bir sözü eracif olarak çıkaranlar, 
Cumhuriyetin düşmanıdırlar, diyor. 

Recep Zühtü Beyefendi, Asım Beyefendi bel
ki söylerler diye ben sustum. Şimdi soruyo
rum, bunun karşılığı nedir arkadaşlar? 

Bütün halkın duygusundan daha duygulu 
olması lâzımgelen vali o memleketteki hayvan 
hırsızlığı, katil gibi vakaları haber veren bir 
adamın, o adam nazarında en muteber bir adam 
olduğuna göre, vazifesini yaptığından dolayı 
ayıplarsa ben derim ki, o vakit Cumhuriyetin 
düşmanı, vali olur. Çünkü o halkın refahü 
saadetini temenni etmek, halkın zararlarını 
ortadan kaldırmak, kudretini haiz iken bunu 
yapmamıştır. Halbu ki arkadaşlar, ben Abdül-
hamit devrinin ve o zamanki Hükümetin içini 
biliyorum. Türkün, Osmanlı Hükümetinin 600 
senedenberi cereyan eden saltanatında şimdiye 
kadar böyle kudretli bir Hükümeti görülmüş-
müdür? Görülmemiştir, arkadaşlar! Bu gün hi
mayesi altında milletin yaşadığı Hükümet, hay
van hırsızlığını neden kaldırmasın, senelerden-
beri neden halk, bu işten dolayı mutazarrır ve 
müteessir olsun? işte bunun, sebebi bu kabil iş
lerden dolayı, bu küçük memurların halka ka
nunları tatbikte ihmalkâr hareket etmeleridir. 
Size bir şey daha arzedeceğim. Arkadaşlar, bir 
memlekette hayvan hırsızlığı veyahut yanlışlığı 
olursa emin olunuz, o memleketin zabıtası o hır
sızlarla alâkadardır. Çünkü ne vakit, bir hare
ket olursa onun menfaatine daha uygun gelir. 
Onun başını kınpta darbelerse ondan sonra ha
reketsiz kalır. Zabıtanın işsiz yaşaması doğru bir 
şey olmaz. Bu kerratla tecrübe edilmiş işlerden
dir. 

Efendiler, bendeniz bir maddei kanuniye ol
mak üzere bir takrir yazdım. Sizin yüksek hu-

I zurunuzda benim takririmin ciddî ve kemali 
ehemmiyetle telâkki buyurulmasını rica ediyo
rum. Takririm şöyledir: Hayvan hırsızlığı yapıl-

1 dığı zamandan 20 gün zarfında o adamın hay-
| vanını Hükümet bulup hayvan sahibine teslim 

etmelidir. Bulunmadığı takdirde bedelini - za-
I ten hayvan hırsızlığı kanununda buna ait mad

deler vardır - vazifesini ihmal ve terahi eden 
müdür, jandarma kumandanı, kaymakam ve 
başta vali dahil olduğu halde ödeyecektir (Al
kışlar). Biz 17 milyon ahalinin içinden en mü
nevver tabakayı seçerek bizi idare edin diye bu 
adamlara vazife veriyoruz. Bunlar başımıza ge
çerek bizi idare ediyorlar. İdare mevkiine geç
meden evvel, bu memuriyetleri almak için yal
varıp dururlar, fakat işin basma geçtikleri za
man da halk mutazarrır oluyor. 

REFİK B. (Konya) — Dahiliye vekili taz
minata iştirak etmeyecek mi? 

MEMET HACI YUNUS B. ( Devamla ) — 
Dahiliye vekili vazifesini yapıyor. Çok teşek
kür ederim. Çünkü bu kanunu huzurunuza ge
tirmesi, bizim için mühim vazifesini iyi bir su
rette ifa ettiğini göstermeğe kâfidir. Varolsun 
Dahiliye vekili.... Şimdi bendeniz bir şey daha 
arzedeceğim.. Ciddî olarak iyi biliyorum ki Bü
yük Millet Meclisi Türk çiftçisine yaptığı iyilik 
ve fedakârlıklara ve yardımlara karşı biz çift
çiler medyunu şükranız. Fakat ayni zamanda 
böyle ufak tefek işlerde şu memurları biraz da
ha sıkıştıfsanız... Para veriyoruz. 

Efendim, Samsunda bir vali vardı, ismi Kâ
zım Paşa. 

REFİK B. (Konya) — Şimdi aramızdadır. 
MEMET HACI YUNUS B. ( Devamla ) — 

Evet, aramızdadır. Bu muhterem arkadaşımız, 
o vilâyetin yollarını çelik gibi yapmıştır. Her 5 
veya 10 kilometrede amelei daime için binalar -
yaptırdı, yol bozulduğu zaman, hemen yapılı
yordu. Fakat bu zat bu memleketten gittikten 
sonra bu amelei daime ortadan kalktı, şimdi 
idarei hususieynin parası yetişmiyor ve yollar 
bozuluyor. 

REİS — Bunlar için müstakil bir lâyiha ver
seniz daha iyi olur Memet Bey. 

MEMET HACI YUNUS B. — Pekâlâ, işte 
bir takrir verip gidiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, inzibatî kanunlar içerisinde en büyük fa-
idesi görülen, bu hayvan sirkati kanunudur. Va
kit vakit tatbikatında büyük faideler görülmüş
tür. Ufak tefek noksanı varsa bu defa ikmal edil
miştir. Bu bendenizce şayanı şükrandır. Yalnız 
daha iyi istifade edilebilmek için, bütün köy
lerde hayvan tezkeresi bulunması lâzımdır. 
Bendeniz Sivas vilâyetinin bir kazasında bulun
duğum zaman, kanunu tatbik ettim ve istifade 
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ettim. Sivas vilâyeti matbaasında kazanm bü
tün köyleri için defter tabettirdim. Köylülerin 
bütün imamlarını toplattım, tezkerelerin dol
durulması usulünü öğrettim ve hatta zannede
rim imamlara tezkere başına beş para gibi bir 
şey verildi. Köyden köye kaza dahilinde satı
lan hayvanların tezkeresini imza ederlerdi. Bu 
suretle hırsızlık kesilmişti. Fakat diğer bir 
kazadan pazara gelen hayvan tezkeresizdi. 
Kaymakamlara yazıyordum, tamamile her taraf
ta istifade edilemiyordu. Binaenaleyh bu ka
nundan hakkile istifade etmek için Türkiye da
hilindeki bütün köyler adedi kadar defter bas
tırılıp dağıtılması lâzımdır. Nerede tezkeresiz 
bir hayvan satılıyorsa, muhakkak hırsızlıktır. 
Binaenaleyh bu hususta Vekil Beyefendinin na
zarı dikkatlerini celbetmek için kürsüye çıktım. 

DAHÎLtYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
Muhterem efendiler, filhakika hayvan hırsızlığı, 
bu memlekette ötedenberi büyük bir dert ol
muştur. Meşrutiyetten evvel, meşrutiyet zama
nında ve bilâhare de böyle idi. Çiftçiyi en çok 
zarardide eden bu keyfiyettir. Hayvan hırsızlı
ğına amil olan sebeplerin başlıcası, memleketin 
geniş olması ve hayvan bakımının tutumlu olma
masıdır. Meselâ, Memet Bey biraderimizin bah
settiği Çarşambada hayvanlar ormanda, batak
lıkta ve ırmakta bulunurlar. Müşteri çıktığı za
man oraya gidilir, orada ok veya iplerle tutulur. 
Bunlarm başında ne bekçi, ne de sığırtmaç var
dır. Bu hayvanların çalındığı o zaman öğreni
lir ve kimin tarafından çalındığı belli olmaz. 
Oranm zabıtasına haber verilir. Oralarda ne ağıl 
vardır, ne de mandıra. Cenupta da vaziyet böy
ledir. Hayvanlar ağıllara girmezler, bir çok yer
lerde dağ başında ve bir çoban elinde kalır. 

Antalyada hayvanlar, sığırlar dağlarda ço-
bansız yaşarlar. Mevsim icabı, yazın gidilemez. 
Mısır ve Kıbnstan müşteri çıktığı zaman gidi
lir, b*kılır ki, hayvanların bir kısmı çalınmış
tır. O zaman kimin çaldığı da belli olmaz. Yani 
memleketimizde hayvan hırsızlığını teşvik eden 
şerait vardır. Bu şeraiti kaldırmak lâzımdır. 

Memet Bey biraderimizin dedikleri gibi, 
memleketimiz halkının çoğu hırsız değildir, hır
sızlık gayet azdır ve gittikçe de azalmaktadır. 

Bazı mahkemeler Türk ceza kanunu çıktığı 
zaman, hayvan hırsızlığını meneden kanunun 
mevkii meriyetten kalktığına zahip olmuşlar, fa
kat Mahkemei temyizin haklı bir içtihadı, bu
nu menetti, tekrar mevkii meriyete girdi ve mal 
sahiplerinin memnuniyetlerini mucip olacak 
derecede hırsızlık azaldı. Orduda, Samsunda, 
Antalyada da böyledir. Dairei intihabiyelerine 
giden arkadaşlar bilirler ki hakikat te bu mer
kezdedir. Tabiî hepimizin gayesi, bu gibi hır
sızlıkların hiç olmamasıdır ve buna karşı ted
birler almak lâzımdır. Bu tedbirlerden biri, 
bu gün takdim ettiğimiz kanunî tedbirlerdir. 

Diğeri de yakında getireceğimiz bir tedbirdir. 
Zaten idarelere tamim ettim, çobanların ve 
sığırtmaçların behemehal kefilli olmasmı iste
dim. Çünkü, elimizde vakalar vardır. Doğru
dan doğruya çobanın ve sığırtmacın sattığı va-
kidir. Çoban, kendisini bağlatıyor ve hayvan
ları kestirerek derilerini tabakhaneye gönderi
yor. Bu vakalar olmuştur. 

Saniyen; tabakhanelere gelen derilerin be
hemehal kimlerden alındığının tahkikini şart 
koştuk. Kanunen bir salâhiyetimiz yoktur. 
Fakat, kendilerine tavsiye ettik, ve dedik ki, 
gelen derilerin kimin olduğunu biliniz. İleride 
hırsız yatağı addedilirsiniz. Bartmda ve Baf-
rada en çok böyle vakalar oluyor. Hayvanı 
alıp kesiyorlar, etini götürüp satıyorlar. Buna 
karşı alınacak tedbirler şüphesiz vardır. Me
met Beyefendinin teklifleri, tıpkı hemşerileri-
ne tevcihleri gibi biraz mübalâğalıdır ve gay-
rikabili icra bir şeydir. Memet Beyin söz
lerinde mantık olması için, hırsızlara tevcih edil
mesi lâzımgelirdi. Madem ki hırsızlar malûmdur, 
kendilerinin bulunduğu kazadandırlar. Onlara 
tevcih etmelidirler. Adedi, pek çok gösterdi
ler. Benim kanaatim öyle değildir ve bu hır
sızlar oradan değildirler. Sahilden ve dahilden 
geliyorlar. Mademki adet çoktur ve şahıslar 
malûmdur; hırsızlara tevcih etsinler. 

Buyurdukları tedbir, müessir bir tedbir ol
maz ve adilâne de değildir. Hükümetin vazife
si, evvelâ mâni olmağa çalışmak, buna rağmen 
vaka olursa cezaya çarpmaktır. Bu kanun ve 
diğer kanunlar sayesinde halkın, malının kiy-
metini »ilmesi, öğrenmesi, mala rağbeti, yavaş 
yavaş mal sahiplerinin kendileri tarafından mâ
ni tedbirler alınması suretile gittikçe bu vaka
lar azalacaktır ve azalmaktadır. Diğer ta
raftan gerek Hükümet bekçilerinin tanzim edil
mesi ve gerek jandarmamızın kemmiyet ve keyfi
yetçe artması, bu vakaların azalmasında mües
sirdir. 

tdare âmirlerinin, şüphesiz ki en büyük va
zifelerinden biri budur. Asayişi muhafaza et
mek gayreti ve bilhassa Meclisi Âlinin ihtarı 
ve arkadaşlarımızın buradaki haklı tenkitleri, 
kendilerini daha büyük gayrete teşvik edecek ve 
çok eminim ki bu tedbir sayesinde hayvan hırsız
lığı da haddi asgariyi bulmuş olacaktır. Bu gün
lük tedbir olarak bu kanundaki maddeyi bul
duk. Bu madde, hakikaten, mühim bir madde
dir. Asıl hayvanın çalındığı köyde hırsızı takip 
edemiyorduk. Halbuki köyde düşmanlık, haset 
eseri olarak komşunun hayvanlarını imha ettik
leri de vakidir. Şimdi bunu takip edebileceğiz. 
Bu suretle oradaki muhasedelerin zararlı netice
leri kaldırılacaktır. Sahil memleketlerimizde 
bu şekilde çok hırsızlık olurdu. Köylüleri müç-
temian mesul tutmanın çok güzel neticeleri alın
dı. Mahsul, saman damı yakma vakaları haki
katen azaldı. Bütün köylü mesul tutulduğu tak-
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dirde hem fena adamları haber verirler - ki bu 
suretle hırsızlıkların önüne geçilmiş olur - hem 
de haset veya her hangi bir hisle öldürülen mal 
zararları ortadan kaldırılmış olur. 

RASİH B. (Antalya) — Muhterem arkadaş
lar, bu hayvan sirkatinin menine dair olan ka
nun Dahiliye vekili Beyin izah buyurduğu veç
hile hakikaten son iki, üç sene için çiftçiyi hay
vanından daha emin bir vaziyette yaşamasını 
temin etmiş bir kanundur. Memlekette tatbik 
edilen kanunların çok menfaat verenlerinden bi
ridir. Bu kanuna bazı arkadaşlarımın nazarı 
dikkatini eelbetmek için söz aldım. Bu kanun 
fevkalâde kanunlardandır. Doğrudan doğruya 
hırsızı mahkemeye veripte tecziye eden değil; 
hırsızlan toplayan bir kanundur. Bizim memle
ketin vaziyeti, Türkiyenin arazisinin genişliği, 
nüfusunun azlığı dolayısile, ahırların muntazam 
olmaması yüzünden bu hırsızlıklar vukua geliyor. 
Büyük Meclisimizce kabul edilen bu kanun hır
sızları toplama, hırsızlıktan korkutma kanunu
dur. Onun için bu kanun üzerinde vaziyet na
zarı itibare alınarak reylerimizi verirken çok dü
şünerek, çiftçinin muztarip olduğu bir vaziyet 
üzerinde daha keskin hükümlerle çiftçiyi daha 
ziyade emniyette bırakmak zarureti vardır. 

Dahiliye vekili Bey de temas buyurdular; üç 
sene evvel bizim Elmalı kazasında bir ihtilâf ol
du. Bu kanun mucibince köylülerin verdiği 
mazbata, jandarma tarafından tasdik edildiği 
halde müddeiumumilik mahkemeye tevdi etme
di. Umumî oeza kanunu çıkmıştır, bu kanunla 
hayvan sirkatinin menine dair olan kanun ilga 
edilmiştir diye bir iddia serdedildi, kanunu tat
bik etmemeğe başladılar. Ne ise halk bu husus
ta Dahiliye ve Adliye vekâletlerinde teşebbüs
lerde bulundu. Bunun üzerine kanunun halen 
meri olduğu tebliğ edildi. Bu sayede geçen üç sene 
içinde şayanı şükran bir derecede hayvan hırsız
lığının önüne geçildi. Yalnız bir kazada, Elmalı 
kazasında bu tatbik edilemedi. Bendeniz bu defa 
gittiğim zaman gördüm. Sebepleri de, bu günkü 
gelen lâyihada yazılı olan maddenin birisinde
ki mahzurdur. 

Köylüler korkusundan mazbata verememişler. 
Niçin vermediklerini sordum. Evvelce vermiştik. 
Fakat Adliye tereddüt edip hüküm vermedi. Bu
nun üzerine hırsızlar başımıza musallat olarak 
bizi zarara soktular. Onun için korkumuzdan ve
remiyoruz, dediler. Hayvan hırsızlığı çok faz
la mı diye sordum. Karşımda oturan ak sakallı 
70 yaşlarında bir ihtiyar ayağa kalkarak dedi 
ki: sekiz öküzümü muhtarın oğlu babasının mü-
hürünü basarak menşe şehadetnamesi yaparak 
götürüp satmış. Kendilerine söyledim, verme
diler, mahkemeye müracaat et dediler. Herifi 
kefalete raptederek saldılar, benim de o sekiz 
öküzüm hâlâ gider. 1 0 - 1 5 kişi, 8 at, 3 kısrak 
gibi hayret derecesini bulduran hırsızlıkları ya
pıyorlar ve köylü.de mazbata veremiyormuş. 

Bu kanunun memlekette iyi tesiri görülmüştür. 
Şimdi de yaptığımız katî hükümlerle halkın ma
lının mahfuz ve emin olacağına sebep teşkil etti
ğinden bir an evvel heyeti umumiyesi hakkında
ki müzakeresi kâfi görülerek maddelerin müza
keresine geçilmesini rica ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Memet Bey! siz takririnizde 
ısrar ediyor musunuz (Okunsun sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere olunan bu kanuna berveçhi zir 

maddenin ilâvesini teklif eylerim: 
MADDE — Hayvanı çalınan zatin hayvanını 

20 gün zarfında bulup sahibine teslim etmeğe 
mahallî Hükümetin alâkadar memurları mecbur
durlar. Bu müddet zarfında hayvan bulunup 
teslim olunmazsa çalınan hayvanın bedelinin 
alâkadar memurlara (nahiye müdürleri, jandar
ma kumandanları, kaymakamlar ve valiler) bir 
ay zarfında maaşları nisbetinde ödettirilir. 

Samsun 
Memet 

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hayvan sirkatinin meni hakkındaki 6 nisan 1329 
tarihli kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun 

MADDE 1 — Hayvan sirkatinin meni hak
kındaki 6 nisan 1329 tarihli kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Çalınan hayvan izi bir köye veya aşirete ve
ya çiftliğe veya tek ev veya mandırlara ulaşır
sa köy veya aşiret halkı veya çiftlik veya tek 
ev veya mandırada oturanlar izin kendi hudut
ları haricine çıktığını ispat veya çalanı ihbar 
edemedikleri takdirde hayvanın değerini arala
rında dağıtarak ödemeğe mecburdurlar. 

Çalman hayvan izi çalındığı köy, aşiret, çift
lik veya tek ev veya mandıradan dışarı çıktığı 
ispat edilemediği veya çalan haber verilemediği 
takdirde o köy veya aşiret halkı veya çiftlik ve
ya tek ev veya mandırada oturanlar hayvanın 
değerini aralarında dağıtarak ödemeğe mecbur
durlar. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Serlâvhadaki ve 
maddedeki «sirkat» kelimelerinin yerine hırsız
lık kelimesinin konması lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Eski kanunun 
unvanı öyle olduğu için ibareyi ipka ettik. 

REİS — Eski kanunun ismidir, değiştirilme
sine lüzum yoktur. 

Madde hakkında başka söz isteyen var mı 
efendim? 
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Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Çalınan hayvan değerinin köy veya mahalle 
ahalisine dağıtılarak ödettirilmesi köy ihtiyar 
meclisleri veya belediyeler tarafından ve bun
ların çekinmesi halinde haklannda kanunî taki
batta bulunulmakla beraber bu muamele vali 
veya kaymakamlar veya nahiye müdürleri tara
fından yapılır. Hisselerini vermeyenler hakla
nnda köy kanununun 66 inci maddesi tatbik 
olunur. 

Deliler, bunaklar, küçükler, dul kadınlar, as
kerde bulunanların karıları ve harp malûlleri 
ödemeğe iştirak ettirilmezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 17 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Hayvan çaldıkları veya çalanlara yataklık 
ettikleri şayian malûm olan kimseler hakkında 
mensup olduklan köy ihtiyar heyetlerince ve ka
sabalarda belediyelerce tanzim ve zabıtai ma-
halliyece tasdik olunacak zabıt varakaları üze
rine bu gibi eşhasın emniyeti umumiye nezareti 
altında bulunmak üzere altı ay müddet ile vi
lâyetleri haricine tebitlerine mahkemece hük-
molunur. Bu suretle vilâyetleri haricine tebit 
edilenler ikmali müddetten sonra köylerine av
detle tekrar ayni halde bulunurlarsa haklarında 
mazannei su' kanununun 11 inci maddesine tev
fikan muamele olunur. 

Bu zabıt varakalarını tanzim etmekten köy 
ihtiyar meclisleri her hangi bir sebeple çekin
dikleri takdirde keyfiyet zabıtaca veya nahiye 
müdürlerince tetkik olunarak bu çekinme ma
kul bir sebebe müstenit olmayıp tarafgirlikten 
veya korkudan ileri geldiği anlaşılırsa hakların
da bu kanunun 18 inci maddesi tatbik olunmak
la beraber hayvan çaldıkları veya hayvan ça
lanlara yataklık ettikleri şayian malûm olan şa
hıslar hakkındaki zabıt varakası nahiye müdür
leri veya jandarma kumandanları tarafından 
tanzim olunur. 

Bu zabıt varakaları kabzalarda kaymakamlar, 
vilâyet merkezlerinde valiler tarafından tasdik 
olunduktan sonra ihtiyar Meclislerinin zabıt va
rakası yerine geçer». 

RASIH B. (Antalya) — Efendim, lâyihanın 
heyeti umumiyesinde arzettiğim veçhile bu ka
nun çiftçi için çok nafi bir kanundur. Bilhassa 
bu madde, demin arzettiğim veçhile, hırsızlıkları 
şayian bilinenler ve bu hırsızlıklara yaltaklık et
tikleri şayi olanlar ve bunları toplamak için ted
vin edilmiş çok güzel bir maddedir. Bir noktaya 
nazan dikkatinizi celbederek bir de takrir vere
ceğim. 

Adliye encümeninde bir arkadaşımız bu mad
denin tatbikini, bir hırsızlık davasının mahke
mede rüyeti şeklinde telâkki buyurarak mazba
tada bir fıkra zikretmiştir. Halbuki kanun hır-

j sızlıkları şayi olanlar için olarak vazedilmiş 
fevkalâde bir kanundur. Bu itibarla maddenin 
hükmünü zaiflettirecek fıkra vardır. Halbuki 
kanunun mevzuu şudur: hırsız olarak şahitli is
patlı yakalanıp mahkûm olanlar için değil, hır-

ı sizliği şayian bilinenler ve hırsızlara yataklık et
tiği şayian bilinenler içindir. Bu hırsızlığı kö
künden kesmek için üç köyün ittifak edip te ve
receği mazbatadır. Burada bu mazbatayı verir
ken, o mıntakanın zabıta âmiri tarafından tas
dik ve bu adam hayvan hırsızlarına yataklık et-

I mistir, dendikten sonra makbuldür. Şimdiye ka
dar yapılan tatbikat şöyle idi: Müddeiumumi 

I doğrudan doğruya hüküm almak için hâkime 
j verir, hâkim de hükmünü verirdi. Bu gelen 
| mazbatada hâkim onu vesikai mutebere olarak 
| kabul eder. Bunu doğrudan doğruya bir arzu-
i hal telâkki ederek muhakemesi yapılmış gibi bir 
| fıkra vardır. Halbuki kanunun tatbikatında böy-
! le değildir. Bunun tatbikatında üç köyün bir 
I adam için hayvan hırsızı deyip ittifak etmesi ko-
! lay değildir. Hırsızlıkları gözle görülen adam-
i 1ar için bile bir mazbata veremiyorlar. Halbuki 

hırsızlıkları bilinenler üzerinde ne kadar açık 
söylüyor. Yalnız onların verdiklerini mutlak 
olarak kabul etmiyor. O mıntakanın zabıtasına 

| tasdik ettirdikten sonra, diyor. Şimdiye kadar 
! yapılan tatbikatta müddeiumumi doğrudan doğ-
I rüya hâkime verir, hâkim de hükmünü verirdi. 
| Bu maddenin tatbikatı demin de arzettiğim gibi, 

hayvan hırsızlığının önüne geçmek için en mü
essir çare idi. Bu çareyi bozmayalım, bilâkis 
daha kuvvetlendirelim. 

Çünkü çiftçi çok muztariptir. Böyle hayırsız 
adamların elinde müteessirdir. Her memlekette 
harpten sonra olduğu gibi, bizde de askerden ka-
çıpta dağlarda uzun müddet barınan adamlar 
harp sonunda bu kötü ahlâka alışıyorlar ve hay
van hırsızlığı yaparak bedelsiz bir sermaye edin
meği sanat ittihaz ediyorlar. Harbi umumî so
nunda böyle adamlar çoğaldı. Bunlan temizle
yemedik. Bunların temizlenmesi için bu kanu
nun tatbiki en müessir bir ilâçtır. Bu adam
lar nefiden korktukları kadar idamdan kork
mazlar. 

TAHSİN B. (Aydın) — Niçin? 
RASİH B. (Devamla) — Çünkü başka yere 

giderse o işi yapamayacak ve hem de geri gel
dikten sonra kendisine mazannei su kanunu tat
bik ediliyor ve lekeleniyor. Onun için korku-

| yor. 
| Arkadaşlar, bir takrir verdim. Bu maddenin 

sonuna bir fıkra ilâvesine dairdir. O fıkra da 
j şudur: Mazbata mahkeme tarafından görüldük^ 
! ten sonra tatbik edilecek şekil birinci madde için 
I de muteber olsun. Arkadaşlar, şurasını ar-
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zedeyim ki bu kayit kaçakçılık kanununda da 
aynen vardır. Bu mesele kaçakçılık kadar mü
him bir meseledir. Benim dairei intihabiyemde 
olan Elmalı kazasında aksakallı bir ihtiyarın 
sekiz Öküzünü alıp götürmüşler. 

ISMAÎL MEMET B. (Sivas) — Efendim, bu 
mesele kaçakçılıktan daha mühimdir. 

RASIH B. (Devamla) — Evet, çok mühimdir. 
Bu kanun münasebetile dairei intihabiyemde hal
kın Meclisi Âliye karşı gösterdikleri minnet ve 
şükran hissini görseydiniz! Hamdolsun kurtul
duk, diyorlar. Şimdi hırsızlar hayvanları bekli
yorlar. Başka yerin hırsızlan gelip te çalmasın 
diye gece gündüz bekliyorlar. Onun için bu fık
ranın kabulünü Heyeti Celileden istirham ede
rim (Doğru sesleri). 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B. 
(Çanakkale) — Adliye encümeninin muhterem 
azasının yazmış oldukları mazbatadaki kayit ol
masa idi söz söylemeğe lüzum görmeyecektim. 
Çünkü Adliye encümeninin yazmış olduğu me
tinde bizimki ile ufak bir farkı olmakla beraber 
ayni maksadı ifade ediyordu. Fakat Adliye en
cümeni mazbatasında koymuş olduğu bir kayit-
le maddeyi tavzih ediyor ve adetâ tefsir ediyor. 
Malûmu âliniz ileride bir tereddüt vaki olacak 
olursa, hâkimlerin müracaat edecekleri o kanu
nun esbabı mucibesidir ve orada sarahaten mad
denin istihdaf ettiği mana izah edilmiş oluyor. 
Metni kanuna, ruhu kanuna esas itibarile mu
vafık değildir. Bir defa kanunun ne kadar mü
him ve memleketin bünyesine, ihtiyacına ne ka
dar uygun olduğu gayrikabili izahtır. 

Maksat onun noksan kalan kısımlarının ikma
linden ibarettir. Eski kanunun muhterem Adli
ye encümenince yeni ıstılahlarımızla yazılmış 
şekline göre mezkûr kanunun 17 inci maddesini 
aşağıdaki şekilde değiştiriyor. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 17 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Hayvan çaldıkları veya çalanlara yataklık 
ettikleri şayian malûm olan kimseler hakkında 
mensup oldukları köy ihtiyar heyetlerince ve 
kasabalarda belediyelerce tanzim ve zabıtai raa-
halliyece tasdik olunacak zabıt varakaları üze
rine bu gibi eşhasın emniyeti umumiye nezareti 
altmda bulunmak üzere altı ay müddetle vilâ
yetleri haricine tebitlerine mahkemece hükmo-
lunur. Bu suretle vilâyetleri haricine tebit edi
lenler ikmali müddetten sonra.... » madde devam 
ediyor. Şu varakalar üzerine demekten maksat 
ne olabilir. Vazn kanun, yani eskiden beri mev
cut olan kanun ve halen Adliye encümeninin 
kabul etmiş olduğu metne nazaran ne denebilir. 
Yani bu varakalar esbabı subutiyeden addolu
narak mahkemece tamamen ispat edilmiş gibi 
ve hatta başka şahadet ve sübuta hacet yoktur. 
Bunların üzerinde binayı hükmolunur demektir. 
Hükümeti mahalliye bunu müddeiumumiye ha

ber verir, müddeiumumi de harekete geçer ve o 
odam hakkında ikamei dava eder. Kanunun zan
nederim ki ruhu bu idi. Adliye encümeninin 
kaydi bunu kaldırdı. Binaenaleyh şimdi Rasıh 
Beyin teklifile bu zehabı zail olacak ve tavzih 
edilecektir. Heyeti Oelile hakem olacak. Biz bu
na iştirak ediyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Hükümet te iştirak ediyor. 

İSMAİL MEMET B.' (Sivas) — Efendim, 
başta Büyük Gazimiz olmak üzere bu Cumhuri
yetimiz bizim üzerimizden bir çok zâlimleri kal
dırdı. Biz bundan dolayı çok bahtiyarız. Fa
kat bir de hırsızlar vardır ki bunlar daha ağır 
zalimlerdir. Bunları da Cumhuriyet kaldınrsa 
köylü Cumhuriyetin ne demek olduğunu daha 
iyi anlayacak ve Cumhuriyete daha fazlasile 
ısınacaktır. Kaçakçılığı memleketimizde bey
ler, münevver adamlar yapar, fakat bu yüzde 
beştir. Halbuki köyde hırsızlığı yapanlar yüz
de 75 i bulur. Bir kere köy hayatında namus
lu bulunanlar için yaşamak çok zordur. Bir 
köylünün hayvanı çalınır, o köy kazaya 8 - 10 
saattir. Köylü gidip şikâyet edince, bu cani 
nezaret altına alınmazsa kimse şehadet edemez, 
çünkü edecek olursa ertesi günü kendi ahırı da 
boşalır. Onun için bu çok mühim bir kanun
dur. Köylü üzerinden hırsızlığı kaldırmış ola
caktır. Rasıh Beyefendinin teklifi çok muva
fıktır. Kabulünü rica ediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Arkadaşlar, Mevzu-
bahs olan mesele çok mühimdir, ve köy halkını 
kasıp kavuran en derin bir yaradır. Bunun 
üzerinde ne kadar hassas bulunursak vazife
mizi o kadar ifa etmiş oluruz. Bu pek güzel 
olan kanunun üçüncü maddesini bendeniz hafif 
buluyorum. Tasavur buyurunuz, bir adamın 
senelerce meydana getirdiği, çoluk, çocuğunun 
yegâne maişet medarı olan servetini bir anda 
çekip çalıyorlar, herifin iki eli böğründe ka
lıyor. Bizim memleketimiz ki vüsati arazisi ha-
sebile en ziyade harice kasaplık hayvan çıkar
maktan büyük istifadeler beklenen bir memle
kettir. Bunun husulü, de; köylünün hayvanatı
nın elinden alınmayacağına emin olmasile kabil
dir. Bunun için bin müşkülâtla üç köy ahali
sinden bir adamın maruf ve meşhur bir hırsız 
olduğuna dair şehadetname alındıktan sonra 
bunun o vilâyet haricine altı ay müddetle nefyi 
kâfi değildir. Altı ay göz açıp kapayıncaya 
kadar geçen bir müddettir. Şehadetnameyi vere
cek köylüler düşünecektir. Bu adam altı ay son
ra gelecek başımıza belâ olacak, hayvanlarımızı 
çalacak gibi bin türlü korkulara binaen bu şeha
detnameyi vermeyeceklerdir. Binaenaleyh hiç 
olmazsa bunun üç seneye iblâğı lâzımdır. 

Sonra bir nokta daha var. Adam bir kazada
dır. Onun hududu başka vilâyettir. Oraya 
göndermekle şirretini yapmasına mâni olmanın 
imkânı yoktur. Bu cürmün failini beş altı vilâ-
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yet öteye atmalıdır. Bendeniz bu noktada da 
teklifi gayrikâfi buluyorum. Yanındaki vilâye
te nefyedilirse gene hırsızlığım yapar, yatakları 
ortaklan vardır, onlar yapar getirip buna verir
ler. Şerire merhamet olmaz. 

Bu şehadetnameleri bu şekilde almanın im
kânı yoktur. İmzalayacak olanlar düşünürler, 
bu adam gelecek, çocuğumuzu öldürecek, evimi
zi yıkacak, ve saire.... 

Üç sene olursa Beynehu ve beynallah, der im
zalar, düşünür ki üç seneye kadar belki geberir 
ben de kurtulurum. Arzettiğim gibi bunlar şerir 
adamlardır. Eşirra hakkında merhamet caiz mi
dir? Bendeniz bunu kâfi görmüyorum. Rica ede
rim altı ay, üç seneye çıkarılsın. 

Civar meselesi de arzettiğim gibi civardaki 
kazaya gider, orada mükemmel tezgâhım ku
rar, işini yapar. Alışmadığı, tanışmadığı bir ye
re gitmeli ki melanetine yol bulamamalı. Bura
ya lütfen 6 aydan fazla bir ceza müddeti kon
masını rica ederim. Bunlara merhamet halka zu
lümdür. 

İSMAİL MEMET B. (Sivas) — Sös istiyo
rum efendim. 

REİS — Sıra sizin değildir efendim. 
İSMAİL MEMET B. (Sivas) — Bir kelime 

tashih edeceğim efendim. 
RESİ — Buyurun öyle ise. 
İSMAİL MEMET B. (Sivas) — % 75 muta

zarrır oluyor denecekken, % 75 i hırsız, den
miştir. 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Efendim, 
encümenden dört ukdemin halledilmesini rica 
ediyorum (Hangi encümenden sesleri). 

Ait olduğu encümenden. En son Adliye encü
meni olduğuna göre ondan. Birincisi: Şayian sa
bit ne demektir, bunun mizam ve derecesi nedir? 

İkincisi: Şayian sabıkalı ne demektir? 
Üçüncüsü: Bu kelime beraeti zimmetin aslol-

duğu kaidesile nasıl kabili teliftir? 
Dördüncüsü: Kavaidi umumiye ile bu taknin 

usulü nasıl telif kabul eder? 
DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Şayian nasıl sabit olduğunu en iyi 
bilen köylülerdir. Canı yanan adam bilir (Al
kışlar). Şayian sabit, malının çalmmasile sabit 
olacaktır. Köylü sabahleyin kalkar bakar ki 8 
tane ineği yoktur. Bizim köylü böyle anlar. 

Beraeti zimmet; hırsızlıkta beraeti zimmet 
aslıdır diye bir kaide yoktur. Hırsızlık etmiş, 
yakalanmış, tekrar mükerrir olmuş, şayian sa
bittir, artık beraeti zimmet yoktur. Zimmeti hır
sızlığıdır. Eğer sahteliği sabit olursa mesele 
kalmıyor. Adalet yerini bulmuş oluyor, zimmeti 
vardır, zimmeti de hırsızlıktır ve bu da nihayet 
bir hâkim hükmile oluyor. Sahteliği sabit olur
sa noktai adalet bundan dolayı muhtel olmaz. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Vekil Beye bir 
sual soracağım. 

REİS — Sıra ile. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arakadaş-

lar, herkesin hürriyet ve hukuku kanunların me-
tinlerile sarahaten malûm iken, hayvan hrrsızlı-
ğınm halk arasında husule getirdiği emniyetsiz
liğin dehşet ve kudreti tahtı tesirinde fevkalâde 
bir kanun yapılmıştır. Bunun bazı maddeleri
nin ihtiyaca daha uygun bir surette tadili için 
heyeti umumiyenize arzedilen bu kanunun bir 
maddesinde Rasıh Bey arkadaşımızın kanunun 
esbabı mucibesine tevafuk etmeyen sözlerini zan
nederim ki Heyeti Celileniz hüsnü telâkki et
mez. Bir defa Rasıh Bey arkadaşımız, bir hır
sızın her hangi bir şekilde sürgün edilebilmesi 
için üç köyün ittifakım mevzubahs ettiler. Bir 
defa bu üç köyün içerisinde hırsızın mensup ol
duğu köy tabiri vardır. Bunun için de o adam 
sabıkalı olduğu hakkında hırsız sayılan adamm 
bulunduğu köy tarafından verilmiş bir zabıt va
rakası bulunmak lâzımgelir. Üç köy halkının 
ittifakile husule gelecek kanaati vicdaniye, tek 
bir köy halkının, adamın kanaati arasında hiç 
olmazsa iki taksim üç nisbetinde bir fark görü
lür. Onun içindir ki arkadaşlar, bir arkadaşın 
burada verdiği izahata göre; köylü korkuyor-
muş, muhtar korkuyormuşta haber veremiyor-
muş. O halde korkudan haber vermeyen, vazi
fesini yapmayan, sui istimal vaziyetinde bulunan 
bir muhtarın hakikatin aksini de yapması teh
likesi vardır. 

Vazifesini idrak etmek kabiliyeti olmayan 
adamların müsbet veya menfi hareketleri bizce 
nazarı dikkate alınmamak lâzımdır. Onun için 
asıl olan filân, filân muhtarm her hangi bir hâ
dise ile hırsızdan korkması veya hırsızın men
sup olduğu filân ağadan korkması endişesi ile 
hareket eden adamların, bizim aramızda mevkii 
yoktur Prensibimiz vazifesini iyi bilen muh
tar ve heyeti ihtiyariye tarafından bildirilen 
sabıkalı v« şayian hırsızlığı bildirilen adamlara 
münhasır olmak lâzımdır Bu işte hâkimin alâ
kası evlâ bittarik sabittir 

Arkadaşlar, mevzuumuz nihayet hırsızı hi
maye değil, hırsızın kafasının ezilmesi meselesi
dir. Fakat Hırsız olmayanların hukukunun mu
hafazası da, ayni derecede dikkat etmemiz lâ-
zımgelen bir mevzudur. Bir hâkimin hükmü ol
madan hiç kimsenin hürriyeti selbedilemez, di
ye mevcut olan teşkilâtı esasiye kanunu
nun hükmü de esas itibarile muhafaza edilme
si lâzımgelen bir keyfiyettir. Lâalettayin muh
tar veya jandarma kumandam ve saire tarafın
dan yapılmış olan mazbataya, hâkimi imza 
koymak mevkiine düşürmek, bir daireden diğer 
daireye yani âmirin memura yazdığı tezkeresi 
gibi, hâkimi memur vaziyetine düşürmek doğru 
değildir. Hâkim, evvelâ, vicdanının, saniyen 
kanunun hâkimidir. Bu noktai nazardandır ki, 
aksi sabit oluncaya kadar.. 

RASIH B. ( Antalya ) — Bizim evlerde dam, 
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kiremit kalmayıncaya kadar !... 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Aksi sa

bit oluncaya kadar, hükmü sarih zabıt varaka
larından addetmek ve her hangi bir yanlışlığa, 
her hangi bir garazkârlığa, her hangi bir tesire, 
evet arkadaşımın dediği gibi, her hangi bir 
korkuya tebaan yapılmış bir zabıt varakasile, 
yalnız köylüyü değil, şehirliyi, hatta bizi ve 
sizi tehlikeye koymak vaziyetine bizim kanunla
rımız müsait değildir. Hâkimin; kendi vicda
nına uymayan bir vesikayı vicdanına uydur
mak üzere, tarafından merasim yapılmayan bir 
meselede hükmetmesi için o hâkimin hâkimlik 
unvanını değil, memurluk unvanını takınması 
lâzımdır. Hâkim, her hangi bir vesikaya imza 
vazetmek mecburiyetinde kaldıktan sonra ben
ce, mahkemeye lüzum kalmaz. Onun için ben
deniz, Rasıh Beyefendi arkadaşımızın hayvan 
hırsızlığına behemehal set çekmek yolunda gös
terdiği :arzuya tamamen iştirak etmekle beraber, 
hâkimin salâhiyetini kaldıran ve köy muhtarla
rının, zabıtanın verdiği mazbataları hâkime bilâ 
tetkik imzalattıran bu maddenin kaldırılması
nı teklif ederim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bendeniz Dahili
ye vekilinden soruyorum; bu hırsızlara yatak
lık edenler hakkında altı ay nefi cezası tatbik 
edilecektir deniliyor. "Bizim o tarafların tabiri 
veçhile (Elbirlik) edenler, kılavuzluk yapanlar 
da ayni mânada mı alınmıştır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Elbirliğinden maksat şeriki cürüm
dür. Ya hırsızdır, ya yataktır. Bunu hâkim tak
dir eder. Maamafih kılavuz kelimesi de konabi
lir. Fakat benim bildiğim kılavuzlar; hırsıza yol 
gösterenler, şeriki cürüm olarak telâkki edilmek
tedir. 

RASIH B. (Antalya) — Efendim, hiç bir vakit 
hâkimlerimizi böyle tahkikatsız adetâ zulmeder 
mahiyette, Refik Şevket Bey arkadaşımızın bu
yurdukları gibi, karakuşî hükümler vermeğe sev-
keder surette Büyük Millet Meclisi kanun yap
maz. Kanun yapıyor, memurlara salâhiyet ve
riyoruz. Yapılacak zabıt varakası devlet memur
ları tarafından yapılıyor. Bu memurlar da Bü
yük Millet Meclisi namına, icrayi vazife ediyor
lar. Bunlar Türk milletine zulmetmek için otur
mamışlardır. Her halde halkı zulümden kurtar
mak için çalışıyorlar. Zabıt varakaları yalnız 
köy tarafından mühürlenmek ve imza edilmekle 
kalmıyor, ikinci defa olarak ta bir tahkik yapı
lıyor. Zabıta tarafından yapılmış zabıtnamede, 
kaymakam ve vali tarafından yapılacak tahki
katla tevsik ve tasdik edilecek, ondan sonra da 
hâkim hükmünü verecek. Her halde gelip bu 
adam hırsızdır diye şehadet edecek bir adamın 
şehadeti yerine bu zabıt varakası kaim olur. Za
bıt varakalarını sui istimal edenler Kanunda 
sui istimal fıkrası vardır. Sui istimal diye hiç 
bir cürüm, hiç bir ceza kabul etmeyecek miyiz? 

Sui istimal edenler için ayrıca fıkra konmuştur. 
Refik Şevket Beyefendi arkadaşımızın da de
dikleri gibi doğrudan doğruya mahkemeye inti
kal etmiş, muhakemeten hallolunmuş işlerde bu 
kanunun istihdaf ettiği işi birbirine karıştırma
yalım. Bu kanun fevkalâde bir kanundur, dedi
ler. O halde fevkalâde bir kanunun fevkalâde 
tedbirleri olur. Onun için bu şekil üzerinde biz 
nazariye yürütmekle vakit geçirirsek, şimdiye 
kadar olduğu gibi, benim karşıma çıkmış ak
sakal] i bir ihtiyar, dokuz tane öküzümü çaldı
lar, aksakalımla altı aydır sürünüyorum, diyor. 
Nerede o hâkim; nerede o müddeiumumi!. Yal
nız nazariyeye gitmeyelim. Biraz da tatbikata 
bakalım. Esas; icrayi adalettir. Hükümde ga
ye de budur. Demin de arzettim. Üç senedir 
müddeiumumi ile münakaşasını yapıyoruz. El
malı kazasında halkın verdikleri mazbata üze
rinde münakaşa yapıyoruz. Hayır diyor umumî 
ceza kanunu bunu lâğvetmişti. Sonraki kanun 
kendilerine tebliğ edileli iki senedir. Bu defa 
gittim, ne oluyor dedim, efendim diyor Fethiye 
tarafından buraya mahkemeye şahitlik için 
adamlar geliyor. Bu hayvanlara binip geliyor
lar. Failleri bir türlü bulunamıyor. Bu kanun 
halkı kurtaracaktır. Nazariyeye kurban gitme
sin. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bendeniz de bir 
noktadan bir ciheti ikmale çalışacağım. Arka
daşlar, eski kanunda hırsızlıkları şayian maruf 
olanlar hakkında verilecek bu mazbata mensup 
olduğu köy ve civar köy ihtiyar heyetleri tara
fından verilecektir. 

Şimdi yalnız mensup olduğu köye hasredi
liyor. Bu, bir. Bir de şayet köylüsü tanzim et
mezse mahallî jandarma da bunu yapabilir. Bir 
jandarma çavuşunun köyden alamadığı bir maz
batayı her hangi bir karar üzerine alabilmesi ve 
Nahiye müdürüne tasdik ettirmesi suretile bir 
vatandaşı hırsızlık şaibesile memleketin bir 
ucundan diğer bir ucuna atılmasına vicdanınız 
kail olursa yapabilirsiniz. 

İSMAİL MEMET B. ( Sivas ) — Efendim, 
bendeniz köylüyüm, hukuktan anlamam. Yalnız 
şurasını söyleyeyim ki köylünün vazifesi Devlete 
itaat etmektir ( Herkesin sesleri ). Bir fıkara 
köylünün bir ineği olur. Yağını kendi yemez, 
satar ve o parayı Devlete olan borcu için verirse 
Devletin vazifesi de asayişi muhafa etmektir. 
Asayiş te böyle bir kanunla temin olunur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA RAİF B. 
(Trabzon) — Arkadaşlar, bunun hakkında kâfi 
miktarda izahat verildi zannediyorum. Bendeniz 
encümen namına arzedeceğim. Rasıh Bey arka
daşımız burada «hükmolunur» tabirinin esbabı 
mucibedeki izahına itiraz ettiler. «Hükmolunur» 
tabiri eski kanunda ve bu gün meri olan ve 
maddesini değiştirdiğimiz kanunda aynen mev
cuttur. Biz bunu değiştirmedik. Bu teklifi ya-
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pan arkadaşlar «hükmolunabilir» diyelim dedi
ler. Biz olduğu gibi ipka ettik. Ancak dedik ki 
«hükmolunur» tabirile maksat hâsıl olur. Esba
bı mucibemize bunu yazmamış olsaydık, yani 
«hükmolunur» tabirinden çıkan manayı esbabı 
mucibe mazbatamızda işaret etmemiş olsaydık, 
yine hâkim bu hükmü verirken mutlaka hakkın
da şehadet dinlerdi. Hangi hâkim böyle hareket 
etmezse hakkaniyet ve adalete uygun hareket 
etmemiş olurdu. Rasıh Bey arkadaşımız burada 
hırsızı yakalamış gibi hareket ediyorlar. Fakat 
biz hırsızı yakalamak için lâzım olan amilleri 
koyuyoruz. Nasıl olur, bir vatandaşın bu şekilde 
aleyhinde bir zabıt varakası yapılır, jandarma 
karakol kumandanı da bunu tasdik eder, hâkim 
de bunu bir manken gibi kabul edecek olursa 
sonra vaziyet bu adama tebliğ edildikte hiç bir 
şeyden haberi olmayan bu şahıs, hangi mercie 
müracaat edecek ve derdini kime anlatacaktır. 
Bu tarz, kurunuvustaî bir usulü muhakeme o-
lur. Arkadaşlar, bir adam en büyük cinayeti ir
tikâp etmiş olsa bile onu dinlemeden hakkında 
idam karan veremeyiz, vermemek lâzımgelir. 
Bu günkü adaletin şiarı budur. Biz burada, hır
sızlık veya yataklık yaptıkları şayian malûm 
olan adamlar diyoruz. Eğer yataklık yaptığı sa
bit ise, hırsızlık yaptığı sabit ise onun cezası 
böyle değildir. O ahkâmı umumiye dairesinde 
ceza kanununun ihtiva ettiği cezalarla suçuna 
göre cezalandırılır. Fakat bir adam, ki böyle bir 
iş yaptığı sabit olmuyor, yalnız köyde şurada 
burada zan altındadır. Kendisi kurnaz ve zeki 
olduğundan zabıta bunu yakalayamıyor. Böyle 
cürmü sabit olmayan, şüphe altında bulunan bir 
adam hakkında bu şekilde bir zabıt varakası ya
pılırsa, hâkim tahkikatını ikmal etmeden yalnız 
bu zabıt varakası ile bu adam hakkında hükmü
nü nasıl verecektir?... 

Arkadaşlar, bu çok nazik bir meseledir. Za
bıt yapılacak, müddeiumumi takibatını ikmal 
edecek, hâkim tahkikatını yapacak, ondan son
ra hükmünü verecektir. Yoksa yalnız şayia, hi
kâye üzerine hâkim hükmünü vererek bir ada
mı memleketten mehcur edecek olursa o adamın 
vaziyeti ne olacaktır?... Köylerde oturmakla, 
haysiyeti daha aşağı, hukukunu müdafaadan 
mahrum mudur ki onun hakkında bu hükmü 
korken mütemadiyen şu kanunda böyle vardır, 
bu kanunda böyle vardır, zarar yoktur diyelim. 
Rasıh Bey arkadaşımız kaçakçılık kanununda 
böyle bir hükümden bahsettiler. Kaçakçılık ka
nununda, hiç bir hâkim böyle müdafaa dinleme
den, kanaati vicdaniye hâsıl etmeden, en büyük 
kaçakçıların bile aleyhine hüküm verir diye bir 
şey yoktur. Hatta şayanı dikkattir ki kaçakçı
lık kanununda bu zabıt varakaları sahteliği sa
bit oluncaya kadar muteberdir diye bir hüküm 
vardır. 

RASIH B. (Antalya) — Onu teklif ediyorum. 
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RAİF B. (Devamla) — Fakat, sahteliği sabit 

oluncaya kadar muteber olan bu zabıt varakası 
hakkındaki maddeye, delâili saire ile hâkime ka
naat gelirse... hükmünü, Meclisi Âli ilâve etmiş
tir. Dikkat buyurulursa görülür ki zabıt vara
kalarının, hâkimi takyit etmemesi için diğer de
lillerle de kanaat gelmesi için bu fıkra Meclisi 
Âlinizce ilâve edilmiştir. 

Binaenaleyh esbabı mucibemiz umumî hukuk 
kaidesini izahtan ibarettir ve bu şekilde maksat 
hâsıl olmaktadır. 

Tadil yerinde olmadığından dolayı madde
nin aynen kabulünü rica ederim (Bravo sesleri). 

RASIH B. (Antalya) — Efendim, Raif Be
yefendi çok hararetlendiler. Neden hararetleni
yorlar? bilmiyorum. Ben canı yanan halkın mü
messili olarak söylüyorum. Uğraştıkları ve bu
rada izah ettikleri nazariyenin kurbanı olarak 
kıvranan bir halk vardır. Yarım asırdanberi, bu 
halkın canı yanmaktadır. 

RAÎF B. (Trabzon) — Sizin hararetinizden. 
RASIH B. (Devamla) — Hararet meselesi de

ğildir. Zaten teklif edilen fıkra, sahteliği sabit o-
luncaya kadar makbul ve muteber olmalıdır. Tak
riri dinle bir kere de, ondan sonra hücum et. 
Vaktile söz medreseye düştü diye bir darbı me
sel vardı. Şimdi de bizim bazı adliyeci arkadaş
larımız bu nazariyelere çok mağlûp oluyorlar. 
Söz değildir bu memleketin bizden istediği. Ya
pılan bir kanunu, mazbataya bir fıkra koymakla 
çürütüvermek - Mazbata muharriri Raif Beye
fendi - size yaraşır mı? 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — O ne de
mek, o ne demek? Reis Bey, mazbatayı Raif Bey 
yazmıyor ki.... 

DÂHİLİYE ENCÜMENİ MABATA MUHAR
RİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, anla
şıldı ki, Adliye encümeninin maksadı, maddenin 
muhteviyatını tavzih, tefsir etmekmiş ve o me-
yanda bunu mazbataya dercetmek suretile temin 
etmek istemiş. Malûmu âliniz, bu kanun hiç 
şüphe yok ki son asrın terakkiyatı hukukiyesile 
santimi santimine uygun olsun diye yapılmış bir 
kanun değildir. Memleketimizin bir kısmında 
belki zaruret sebebile tatbiki lâzımgelen kavaidi 
ihtiva eden bir kanundur ve bunu evvelce kabul 
etmişiz. Teşkilâtı esasiye kanunu, 16 marttan 
evvelki kavanini iptal etmekle bu kanunun ken
disine aykırı olmadığını kabul etmiştir ve esasen 
bu fıkra dercolunmamış olsaydı, kanunun mad
desi aynen kalmış olsaydı, bu tavzih olunmadı
ğına göre mühtaci tefsir olacaktı veyahut hiç te
reddüdü mucip olmayacaktı. Kanunun hükmü
ne göre bir zabıt varakası tutularak mahkeme
ye sevkedilecek, bunun üzerine hükmolunacak. 
Yoksa bunlar hakkında ayrıca şahit dinlenir ve 
bu adam da bunlar pek doğru soyuyorlar, bu ha-
reketlerile memlekete hizmet etmiş bulunuyor
lar, çok âdil imişler ki bu zabıtnameyi yapmış-
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lar mı diyecektir?... Hayır efendim, böyle de
mez. Hayır efedim der, ben de aksine şahit ge
tireceğim der ve iş uzar gider. Halbuki mak
sat, böyle işin uzamasına mâni olmak ve hükmün 
derhal verilebilmesini temindir. Bunun tavzihi 
doğrudur. Maamafih Heyeti Celileniz hakemdir. 

Eğer hayvan hırsızlığına karşı mücadele açıl
sın, o hınzırların başı ezilsin derseniz Rasıh Be
yin teklifini kabul edelim. Adliye encümeni maz
batası tabiatile bir tefsir karan değildir. Yine 
mesele halledilmiş olmayacak, ayni zamanda bu 
mesele tekrar tefsire tâbi olması lâzımgelecek-
tir ki bu, bir nevi işlerin teşvişidir. Mazbata 
kabul olunsaydı bile, her hâkim mutlaka bunu 
tatbika mecbur değildir veyahut bazı tereddüt
lere düşecektir. Bu teşvişi refetmek lâzımdır. 
Heyeti Celileniz hakemdir. Rasıh Beyin tekli
fini kabul, pek muvafık olacak zanmndayım. Bu
na Dahiliye encümeni de muvafakat ediyor. Tek
rar mahkemelere gitsin, iş sürüncemeye düşsün 
(Anlaşıldı, kâfi sesleri). Bittabi bunu istemez
siniz. 

ABDÜLHAK B. ( Erzincan ) — Bendeniz 
gayet kısa söyleyeceğim. Malûmu seniyeniz 
encümenlere gelen lâyihalar ve tadiller üzerinde 
encümenlerde herkes mütaleasını ariz, âmik söy
lemektedir ve söylenmesinden bir çok faydalar 
hâsıl oluyor. Çünkü basit bir şekilde işin için
den çıkmak vardır, bir de onun lâyikile nazarı 
dikkate alarak efradını cami ağyarını mâni bir 
suretle kanunun tanzimi vardır. Bu iş, şu şey
den çıktı. Bir yerde bulunuyorken zabıta me
murlarından birine halktan işitilen her hangi 
bir hâdise üzerine niçin bu hırsızlıklar yapılı
yor ve failler niçin yakalanmıyor, deniyor. Za
bıta memuru da diyor ki, biz zabıtları yapıyo
ruz, hâkim beye götürüyoruz, fakat hâkim bey, 
dikkatli, bir adam, belki adaletsizlik olur diye, 
doğrudan doğruya mazbata üzerine hüküm ve
rerek tatbik etmiyor, nazarı dikkate almıyor, 
işi sürüncemede bırakıyor. Hâkim beye sordum. 
Evet kanunda bir ibare var. Eski kanun diyor-
ki, zabıt varakası üzerine hükmolunur. Fakat 
muhakeme olunur demiyor. Zabıta memurları 
da diyorlar ki, madamki köylü mazbata ver
miş; zabıt varakası tanzim etmiş, biz de tasdik 
etmişiz ve madem ki kanunda bunun üzerine 
hükmolunur deniyor, artık bunun muhakeme 
safhası yoktur. Hâkimin otomatik surette buna 
hükmetmesi lâzımgeliyor. Hâkim de diyor ki, 
bazı ceraimde olduğu gibi cürmü meşhut olsa, 
yani fail budur diye getirseler, benim için me
sele yoktur. Bunu derhal nazarı dikkate alınm. 
ve muhakeme ederim. Fakat şahsî bir surette 
yapılan bir mazbata üzerine hükmetmekte tered
düt ederim. Ya fail bu adam değilse?... diyor 
ve hâkim bey misal de söyliyor. Bir tarihte bir 
yerde bulunuyordum, bir adam tutup getiriyor
lar ve o adam da bu sirkatin faili benim diye 
itiraf ediyor. Bir müddet sonra başka bir hâdi-
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se üzerine maznunlar muhakeme edilirken o za
man o köyde yapılan sirkatin faillerinin de bun
lar olduğu anlaşıldı. Binaenaleyh iadei muha
keme mecburiyeti hâsıl oldu. 

Encümenlerde uzun uzadıya tetkik ettik. 
Bu hüküm, hâkimin kanaati vicdaniyesini isti
mal etmeyecektir, manasını tazammun etmez, 
denildi. Bu yolda muhakeme olunur, olunmaz di
yerek pek çok şeyler mevzubahs edildi. Fakat 
Rasıh Beyefendi arkadaşımızın, benim de dahil 
olduğum kısmın dediği veçhile, bu, fevkalâde 
bir kanundur. Nihayet âdil bir kanun yapılmak 
lâzımdır. - Hükmolunur - tabiri kalsın. Fakat 
bu, hâkimin kanaati vicdaniyesini istimal etme
yeceği fikrini tazammun etmesin denildi. Madde 
de bu şekilde kaldı. 

RAtF B. (Trabzon ) — Arkadaşlar, Rasıh 
Beyefendi, ne için hararetlendiğimi sordular. 
Fakat ben de kendilerine sorarım ki; daha ev
vel ; bu kadar bağırarak ve hararetle niçin söyle
diler. Affi âlinizi rica edeceğim; belki tarzı ifa
dem budur. Mutedil söylemeğe çalıştım. Lâkin 
kendileri çok hararetli oldukları için tıpkı bir 
elektrik seyyalesinin tesirine maruz kalmış gibi 
bendeniz de sert söylemeye mecbur kaldım. Arka
daşlar; bir noktai nazar, müdafaa edilirken o 
noktai nazarın, hakikate uygun olmayan işleri 
üzerinde velev mutedilâne, velev hara
retli konuşulabilir. Fakat hiç bir zaman ve hiç 
bir suretle bir faydası olmayan, o noktai naza
rın halline ve müdafaasına yaramayacak şekil
de, arkadaşlarımızın kalbini rencide edecek tarz
da ifadelerde bulunmak, yakışmayan hareketler
dir. 

RASIH B. (Antalya) — Ders veriyor. 
RAİF B. (Devamla) — Bilhassa zatı âlinize 

ders vermek istiyorum. 
Arkadaşlar, esbabı mucibe mazbatasında, Maz

bata muharriri sıfatile ne için bu kaydi ilâve 
ederek kanunun hükmünü zaafa düşürdünüz?.. 
dediler. Yani demek istediler ki; encümende böy
le bir şey konuşulmadı, fakat mazbata benim 
elimden geçtiği için onu oraya güya ben ilâve 
ettim. Demek ki bu cürmü ben işlemiş oldum. 
Arkadaşlar, Adliye encümeninde bulunan bütün 
arkadaşlar burada mevcuttur. Bunlar da söz 
aldılar ve izah ettiler. Hiç bir zaman, encüme
nin kararına iktiran etmeyen noktayı ne ben, 
ne de hiç kimse mazbataya yazamaz. Ben, bu iş 
encümende nasıl konuşulduysa, nasıl teklif va
ki olduysa ve nasıl kararlaştıysa onu mazbatama 
yazdım ve bununla zannediyorum ki yakışan 
şeyi yaptım. Yakışmayan işi ancak Rasih Bey 
arkadaşımız yapmıştır. 

Arkadaşlar, müsaade buyurursanız, bir nok
tayı daha kısaca ilâve edeyim. Eskiden söz med
reseye düşerdi, şimdi de Adliye encümeni mü
temadiyen böyle uğraşır, durur, diyor. 
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RASIH B. (Antalya) — Öyle bir şey deme

dim. 
RAİF B. (Devamla) — Arkadaşlar, Adliye 

encümeni ve adliyeci tanınanlar, bu memlekette 
elbette muayyen hizmetlerde, muayyen bir iş 
üzerinde beyanı mütalea etmek hakları vardır. 
Adliye encümeni veyahut adliyeci olan arkadaş
lar, kanaati vicdaniyesi, kendi ihtisası dahilin
de düşündüklerini söylemekten, biraz eza duyu
yorsa, emin olunuz ki; bu eza yerinde olmayan 
bir ezadır. Arkadaşlar, hiç zannetmemeli ki ne 
jandarmanın süngüsü, ne de polislerimizin kır
bacı, ne de şiddetli âmirlerimiz bu memlekette 
Devlet kuvvetine, Devlet otoritesine ve Cumhu
riyete karşı lâzım olan perestis ve itimadı temin 
edemez. Bu ümniye ancak ve ancak memlekette 
adalet prensipleri yaşatıldıkça, âdilâne muamele 
yapıldıkça temin edilebilir (Alkışlar). 

Müsaade buyurursanız; şunu da arzetmek is
tiyorum ki; bir Devlet için adaletin mânası şu
dur. Bir insan nasıl yaşamak için havayi nesi-
miye muhtaç ise ve fakat yaşarken bunun nasıl 
farkında olmıyorsa Devlet te yalnız ve yalnız 
hak ve adalet sayesinde yaşar ve fakat farkında 
olmıyarak yaşar. Binaenaleyh Devleti yaşatacak 
olan böyle bir prensibi müdafaa edenlere, siz, 
işi nazariyata boğuyorsunuz, işi iğlâk ediyorsu
nuz, diye hücum etmek, revayi hak değildir, ve 
yakışır sözler değildir arkadaşlar. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yetişir. Takririn reye konulmasını 

rica ederim. 
Kocaeli 

Süreyya 
DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Kanunun mevzuunun müşkülâtile 
mütenasip münakaşalar oldu, arada jandarmalar
dan, polislerden, müddeiumumilerden, hâkimler
den bahsedildi. Bir defa Cumhuriyetin esası, 
adalet olduğunda şüphe yoktur. Bu memlekette 
adaleti temin edecek çok dikkatli, çok hassas 
müddeiumumilerimiz ve hâkimlerimiz vardır. 
Bunların hükümlerini icra edecek, memleket 
kanunlarına tâbi jandarma ve polislerimiz de 
mevcuttur. Binaenaleyh bu kanun münasebetile 
ne idare âmirlerimizin, ne de halkımızın, ne de 
hâkimlerimizin ahlâkı mevzubahs olmaz. Bir 
hâdisedir; dünyanın her tarafında oluyor. Bu 
hâdiseye karşı bazı mâni tedbirler almak istiyo
ruz. Burada bu münasebetle söylediğimiz hara
retli sözler, olur ki dışarı memleketlerde, kanun
larımızın, hâkimlerimizin hakkında fena telâk
kilerde bulunduğumuz zehabı hâsıl olur. Hal
buki kanun münasebetile her encümende arka
daşlarla ayrı ayrı çalıştım, hiç birinde böyle bir 
kanaat yoktur. 

Zabıt varakası meselesine gelince: Zabıt va

rakaları malûmu âliniz bir kaç kısımdır. Bazıla
rı aksi sabit oluncaya kadar muteberdir, bir 
kısmı sahteliği sabit oluncaya kadar muteber
dir. Mazbatalar üzerinde bu gibi tefrikler yapıl
mıştır. Tabiidir ki hâkim kendi vicdanı daire
sinde, vicdanının ve kanunların emrettiği yol 
üzerinde kararını verecektir. Bizim kanunları
mızda böyle kayitler vardır. Başka milletlerin 
kanunlarında da vardır. Adaleti mutlaka diye 
zaten bir şey yoktur. Adaleti mutlakayı kanun
larımızın haricinde bir mefhum telâkki etmemek 
lâzımdır. En büyük adalet kanunlarımızın en iyi 
ve memleketimize lâyik olduğu şekilde tatbik 
edilmesidir. Bizim anladığımız adalet ve hakikat 
budur. Tabiidir ki memleketin muhtaç olduğu 
kanunları iyi yapar ve tatbik edecek olanlar 
bunları hüsnü suretle tatbik ederlerse bu, mem
lekete en büyük bir hizmet olur. Yoksa arkadaş
larla Meclisi Âlinin arasını bulmak gibi bir şey 
için buraya çıkmadım. Yalnız her iki encümende 
ayrı ayrı çalıştığım ve her iki encümen de bu 
kanunun memlekete azamî faide vermesi için çok 
çalışıp yorulduğunu bildiğim için kendilerine 
teşekkür etmeğe ve bu kanun sui tefehhümlere 
vesile olmasın diye arzetmek için çıktım (Bra
vo sesleri). 

(Kocaeli mebusu Süreyya Beyin teklifi tek
rar okundu). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler . . . Kâfi 
görmeyenler . . . Müzakere kâfi görülmüştür. 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye encümeninin ikinci maddesinin re

ye konulmasını teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Yüksek Reisliğe 

Kürsüde izah ettiğim sebepler dolayısile 
üçüncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif eylerim: 

( Bu zabıtnameler, sahtelikleri iddia ve ispat 
edilmedikçe birinci fıkradaki cezanın hükmü 
için muteberdirler). 

Antalya 
Rasıh 

Yüksek Reisliğe 
Vilâyet haricine cümlesinin evveline, bir kaç 

vilâyet aşın bir mahalle, cümlesinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Yüksek Reisliğe 
Hayvan çaldığı anlaşılan adamın kendi vilâ

yeti haricine tebidinin bir sene müddetle olması
nı teklif ederim. 

Cebelibereket 
Basri 
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Yüksek Reisliğe 
Altı ayın üç seneye iblâğını teklif ederim, 

Aydın 
Tahsin 

Yüksek Reisliğe 
Kılavuzluk kelimesinin ilâvesini teklif ede

rim. 
Gazi Antep 

Reşit 
REİS — Efendim, bir takrirde, Dahiliye en

cümeni maddesinin reye konması teklif ediliyor. 
Evvelâ bunu reyinize arzedeceğim. 

SALÂHATTlN B. ( Kocaeli ) — Efendim, 
evvelâ tadil tekliflerinin reye konması lâzımdır. 

REÎS — Dahiliye encümeninin hazırladığı 
maddenin reye konması takaddüm eder efen
dim. O vakit vaziyet tamamen değişir. 

(Yozg-at mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu). 

REÎS — Madde matbudur. Okunmasına ha
cet var mı efendim? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Maddenin 
matbu olduğunu biliyoruz. Adliye encümeninin 
maddesinin matbu olduğu gribi. Fakat bir defa 
okunupta üzerinde mihakere cereyan etmesine 
ne mâni vardır? 

REÎS — Okunsun efendim. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 17 inci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

«îşbu zabıtnameyi tanzimden köy ihtiyar 
meclisleri her hangi bir sebeple çekindikleri 
takdirde keyfiyet zabıtaca veya nahiye mü-
dürlerince tetkik olunarak ihtiyar meclisinin 
çekinmesi makul bir sebebe müstenit olmayıp 
tarafgirlikten veya korkudan ileri geldiği an
laşılırsa aza hakkında hayvan sirkatinin meni 
hakkındaki kanunun 18 inci maddesi tatbik 
olunmakla beraber hayvan çaldıkları veya hay
van çalanlara yataklık ettikleri şayian malûm 
olan şahıslar hakkındaki zabıt varakası nahi
ye müdürleri veya jandarma kumandanları ta
rafından tanzim olunur. Bu zabıt varakaları 
kazalarda kaymakamlar ve vilâyet merkezlerin
de valiler tarafından tasdik olunduktan sonra 
ihtiyar meclisi zabıtnamesi yerine kaim olup 
sahtelikleri iddia ve ispat edilmedikçe bunlar 
birinci fıkradaki cezanın hükmü için muteber
dir.». 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
mazbatanın muharririne bir sual soracağım. 
Adliye encümeninin maddesile kendi maddeleri 

[ arasında bir fark vardır. Bunu doğrudan doğru
ya jandarmaya veriyorlar ve heyeti ihtiyariye 
zabıt varakası tanzim etmezse 18 inci madde ile 
mesul olacaktır, diyorlar. îki madde arasında 

ı farkı izah etsinler, ona göre takdirimizi kulia-
I nalım. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M~ ŞÜKRÜ B. 
(Çanakkale) — Efendim, bizim istihdaf ettiği
miz gaye, yapılacak bu zabıt varakası, yani ih
tiyar heyetleri bundan imtina ettikleri takdirde 
bu imtinalannın yapılan tahkikat neticesinde 

! makul bir sebebe istinat etmediği anlaşıldığı tak
dirde mahallî jandarma kumandanı tarafından 
yapılacak zabıt varakaları kaymakamlar ve va-

I liler - nahiye müdürleri yoktur - tarafından tas-
| dik edildikten sonra müddeiumumilere verilir ve 
! müddeiumumilerce mehakime tevdi edilerek bu 

zabıt varakaları üzerinde sahtelik iddiası vaki 
olmazsa bilâ muhakeme hükrnolunur. Hemen he-

I men ayni hükmü ihtiva ediyor. Yalnız Adliye 
encümeni mazbatasına koymuş olduğu bir kayit-
le maddenin mahiyetini tavzih etmiş oluyor. 
ve değiştiriyor. Yani burada ayrılıyoruz. 

I SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Sahteliğin is-
| patı hakkında maruzatta bulunmak için söz is-
j tiyorum (Müzakere kâfi görülmüştür sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şükrü Bey 
izahatında müddeiumumiden, hâkimden bahset
tiler. Üçüncü maddede böyle bir sey yoktur. 

I DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B. 
| (Çanakkale) — Vardır efendim. Üçüncü madde-
J nin birinci fıkrasını zikretmedik. Biz filân ta-
j rih, filân numaralı kanunun 17 inci maddesine 
I şu fıkra ilâve olunmuştur; dedik. Birinci fıkra 

bakidir, ikinci fıkrasını söyledik. Adliye encü
meni evvelki kanunun ifadatını değiştirdi. Ay
rıldığımız nokta; bu zabıt varakaları üzerine 

I ayrıca tahkikat yapıldıktan sonra ayrıca meha-
j kim teşkil edilerek hükmedilsin mi, yoksa bu za

bıt varakalarının sahteliği iddia edilmeden mi 
hükmedilsin, meselesidir. Biz diyoruz ki; zabıt 

I varakasının sahteliği iddia edildikten sonra 
mahkemeye verilsin. 

SAİT AZMİ B. ( Kayseri ) — Efendim, söz 
istiyorum. 

! REİS — Müsaade buyurun efendim. Söz ver-
j miyorum. 

Efendim, görülüyor ki mesele fevkalâde mü-
I himdir. Azayi kiramın biraz daha teenni ile ha-
I reket edebilmeleri için celseyi 10 dakika tatil 

ediyorum. 
1 Kapanma saati: 16,45 



İKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 17,20 

REİS — Refet Bey 
KÂTİPLER : Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

«*•»-

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Üçüncü maddenin müzakeresine devam ede

ceğiz. 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Müzakerelerden anladık ki mesele 
hakikaten mühim ve çetindir. İki encümen ara
sında ve hatipler arasındaki fikir farkı çok bü
yük olamamakla beraber, küçük de olsa bu ih
tilâfı böyle mühim bir kanunda telif etmeği za
rurî görüyorum. Heyeti Celileniz tasvip buyu-
rursa bu maddeyi iki encümende müzakere ede
lim (Pek muvafık sesleri). 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Buradan arzedeyim. Bu 
kanun köylülere ait bir kanundur. Encümenler 
bunu türkçe olarak yazarlarsa daha iyi olur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Encüme
nimiz de ayni fikirdedir. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Encümen
lerde müştereken müzakeresini kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim, bu maddenin iki encümen 
tarafından müştereken tetkik edilmesini Vekil 
Bey teklif ediyor, her iki encümen de buna mu
vafakat ediyor. 

Bu şekil tensip buyuruluyor mu? Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde hakkında verilen bazı tadil tak
rirleri vardır, bunları da encümene tevdi ediyo
rum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Tabiî nazarı 
itibare alınmadan. 

REİS — Efendim, perşembe günü saat 14 te 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

TASHİH 
11 inci inikat zaptının 35 inci sayıfasınm ikinci sütununun üçüncü satırındaki 

rnesi, (bendinin) olarak tashih edilmiştir. 
(babınm) keli-



t. B. M. M. Matbaan 



Sıra NQ 25 
Hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 1/747 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 5-VI-1933 
Sayı 6/1769 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hayvan çalmasının önüne geçilmesi hakkındaki kanunun 6 ve 9' ncu maddelerinin değişti
rilmesi için Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-VI-933 toplanışında 
Vüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanan lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve Dahiliye Vekil
liğinin tezkeresi suretile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Memleketimizde yer yer tehaddüs etmekte bulunan hayvan sirkatinin tamamen önüne ge

çilmesi çiftçinin en mühim istihsal vasıtalarından biri olan hayvanlarının tam bir emniyet al
tında bulunması noktasından da ehemmiyetli bir meseledir. Hayvan sirkatinin meni hakkındaki 
kânuna tevfikan hayvan hırsızlıkları takip edilmekte ve gönden göne sirkat vakalarının azal
makta olduğ görülmektedir. 

Ancak mezkûr kanunda çalınan hayvanın izi çalındığı köy veya mahalleden harice çıkma
dığı takdirde ne suretle muamele yapılacağı meskût bulunduğundan ve bir yerde çalınan 
hayvan bedelinin izinin kaybolduğu köy veya mahalle ahalisi tazafından tazmini takdirinde 
tevzi vazifesile mükellef bulunan ihtiyar meclislerinin tevzi vazifesinden imtinaları halinde bu 
işin ne suretle yapılacağının meskût bulunması hasebile bu noktada umumî ahkâma tevfikan 
muamele yapılması yüzünden kanunun seri ve katî takip sisteminden beklenilen faideler temin 
edilememektedir. Bunun için kanunun 6 ve 9 uncu maddelerini muaddil ve çalınan bir hayvan 
izinin çalındığı karye veya mahalleden çıkmadığı takdirde de çalındığı köy veya mahalle aha
lisi tarafından tazmin edilmesi ve tevzi vazifesile mükellef olan ihtiyar meclislerinin vazifele
rinden imtinaları takdirinde bu işin vali, kaymakam ve nahiye müdürleri taraflarından yapılması 
ve ayrıca kanunî vazifesini ifa etmeyen ihtiyar meclisleri hakkında takibatı kanuniye icrası 
muvafık görülmekle merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Dahiliye vekilliğinin 22-V-933 tarih ve 1878 sayılı tezkeresi suretidir. 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 6 mcı ve 9 uncu maddelerinin değiştirilmesi 

için vekâleti âcizice hazırlanmış olan kanun lâyihasına karşı vekilliklerden dermeyan edilip 
Yüksek makamlarından tevdi buyurulan mütalealar tetkik edildi: 

1 - Tazminden istisna edilecekler arasına malûllerin ve ihtiyarların da ilâvesine alelûmum 
muhtacin ve matuhin tazminden hariç tutulduğu için ve ayni zamanda ihtiyarlık ve maluliyetin 
mutlak fakirliği tazammun etmemesi ve bu hususlarda bir derece tayin ve kabulü mümkün 
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olmaması noktalarından muvafık olmayacağı, 

2 - 9 uncu maddenin tadiline ait olan ikinci maddenin tavzihine dair İktisat vekâletince 
ileri sürülen mütaleaya gelince : hisselerini vermeyenler hakkında köy kanununun 66 inci 
maddesi hükmüne tevfikan muamele yapılacaktır. Şu halde ihtiyar heyetlerinin tevzi vazifesin
den imtina ettikleri takdirde vali, kaymakam veya nahiye müdürleri tarafından yapılacak 
tevziat üzerine hisselerini vermeyenler hakkında köy kanununun 66 inci maddesi hükmünün 
tatbikına imkân kalmayacağı düşünülebilirse de esasen tevzi vazifesinden imtina eden ihtiyar 
heyetleri hakkında bir taraftan da kanunî takibat yapılacağından yeniden seçilecek ihtiyar 
heyetinden tazminden imtina edenler hakkında mazbata almak ve binaenaleyh köy kanununun 
mezkûr maddesi hükmünü tatbik etmek mümkün olacağı mütaleasile tevdi buyurulan evrak 
leffen arz ve takdim olunur efendim. 

Dahiliye vekili 
£. Kaya 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. r-
Dahiliye encümeni 23 - XI - 1933 

Karar No. 7 ' , 
Esas No. 1/74.7 

Yüksek Reisliğe 

Hayvan çalınmasının önüne geçilmesi hakkındaki kanunun 6 rııcı ve 9 uncu maddelerinin değiş
tirilmesi için Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra. Vekilleri Heyetinin 4 - VI - 1933 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe mazbatası ve Dahi
liye vekilliğinin tezkeresi suretile birlikte gönder diğini bildiren Başvekâletin 5 haziran 1933 tarih 
ve 6/1769 numaralı tezkeresi bitişiklerile beraber encümenimize havale buyurulmjuş olmiakla Dahiliye 
vekili Beyin de bulunduğu 16 - XI - 1933 tarihindeki toplantımızda okundu ve teklif olunan layiha 
hakkında, konuşuldu. 

Memleketin bir çok yerlerinde başlıca nakil vasıtası olan ve bilhassa vatanın istihsali servet ve 
temini refah ve saadetine fedakârane ve cansiparane çalışan her cihetle himaye ve sıyanete lâyik 
köylülerimıizin istihsali servetine hadim unsurların başlıcasını teşkil eyleyen hayvanların bazı şerir
ler tarafından çalınarak hayvan sahiplerinin mallarından ve istihsal ve maişet vasıtalarından mahrum 
edilmesine olanca şiddet ile mâni olmak Hükümetin en esaslı vazifelerinden biri olduğu şüphesizdir. 

Elyevm meri olan hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun hükümleri arasında saki t kalan 
Onsunlar sebebile matlup neticenin bihakkın elde edilemediği yapılan tecrübelerle anlaşıldığından 
teklif olunan kanun lâyihası esas itibarile kabul olunmakla beraber serveti milliyenin ve zavallı 
köylülerimizin menfur bir düşmanı olan hayvan hırsızları hakkındaki mücadelenin daha semereli 
ve daha şiddetli bir surette yapılmasını temin için mezkûr kanuna yeni bir hüküm ilâvesi encümence 
muvafık görülmüş ve bu maksatla 3 üncü madde vüende getirilmiştir. 

Filhakika hayvan hırsızları üzerinde kanunun en müessir hükmünü 17 nci maddenin ihtiva ey
lediğini bir çok tecrübeler ve filî ve müsbet neticeler göstermiştir. 

İhtiyar meclislerinin her hangi bir sebeple kanunda derpiş edilen zabıtnameyi tanzimden çekin
dikleri takdirde şerirleri takipte matlup ve mültezem sürat fevtedilmiş bulunduğundan hırsızların 
cüretleri arttığı bir çok yerlerde görülmüş olmakla bu fıkranın ilâvesi bilhassa zarurî addedilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinin bazı kelime değişikliklerile, ikinci maddesinin de tatbikattaki 
müşkülât ve suiistimalât nazarı itibare alınarak istisna edilenleri sayan cümle içinden muhtaçlar 



kelimesinin kaldırılması suretile kabulüne karar verilmiştir. 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. Kâ; Aza Aza 
Tekirdağ Mezun Çanakkale Kütahya Çorum 

Cemil Şükrü Memet t. Kemal 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Antalya Samsun Antalya Trabzon Ordu Afyon 
Rasih Zühtü Vasıf Fatin İsmail îzzet Ulvi 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/747 

Yüksek -Reisliğe. 

Hayvan çalınmasının önüne geçilmesi hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştirmek üzere 
Dahiliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan ve Başvekâletin 5 haziran 
1933 tarih ve 6/1769 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Dahiliye en
cümenine havale edilmiş ve ımezkûr encümence tetkik ve müzakere edildikten sonra encümenimi
ze tevdi olunmuş olmakla Hükümetin esbabı mucibesi ve Dahiliye encümeninin mazbatası ile birlik
te tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin aslı, hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanuna lüzumlu bazı hükümler ilâvesinden 
ibaret olup esas Jitibarile kabul edilerek maddelerin (müzakeresine geçilmiştir, 

Birinci madde: 
Hükümetin teklif ve Dahiliye encümeninin kaimi eylediği şekle göre çalınan hayvan, çalındığı 

mahalden izi çıkmadığı takdirde o mahaldeki halk tarafından değerinin ödenmesinden ibaret olan 
yeni hükmün asıl kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra halinde ilâvesi kabul edilmiş ise de bazı eski keli
meler yerine yeni ve müstamel olanları konulmak ve maddeye daha vuzuh verilmek maksadile bü» 
İ;ün madde yeniden yazılmış ve ilâvesi matlup olan hüküm de madde içine alınmıştır» 

İkinci maddeye gelince ı 
Bu maddede hayvan değerinin dağıtılması köy ve mahalle ihtiyar meclislerince yapılacağı zik^ 

rediknekte ise de 2295 numaralı kanunla belediye hudutları dahilindeki mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkilâtı kaldırılmış olduğundan kanunun aslındaki 8 inci maddeye göre 'kasabaya merbut 
mahallelerde bu dağıtmayı yapacak teşekkül kalmamış, binaenaleyh bu vazifenin belediyelerce yapıl
maması tabiî görülmüş olmakla madde o suretle yazılmıştır. 

Bundan başka ödemeye iştirak etmeyecek kimseler fıkrasında küçükler denildikten sonra yetinv 
ler tabirine lüzum kalmadığından bu tabir çıkarılmakla beraber asker ailesi tabirindeki aile kelime
sinin tatbikattaki şümulü derecesi muhtelif takdirlere yol açacağından ve askerde bulunanların ço
cukları zaten küçük tabirine dahil bulunduklarından askerde olanların kan lan denilmiek suretile 
istisnada kimlerin dahil olacakları katı surette gösterilmiştir, 

Üçüncü madde olmak üzere Dahiliye encümenince 17 inci maddeye yapılalı ilâve üzerinde mü
zakere cereyan etti. Mezkûr encümence yapılan bu ilâve esas itibarile kabul edilmekle beraber tart* 
zim olunan zabıt varakalarının sahteliği sabit oluncaya kadar muteber sayılmalarına ait hüküm 
şiddetli görülerek fıkradan çıkarıldığı gibi, kasabalardaki mahallelerde oturan ve hayvan çaldıklar! 
Veya çalanlara yataklık ettikleri şayian malûm olan kimseler hakkında zabıt varakası tanzimi be-

Aza Aza 
Adana Rize 

Ali Münif Esat 

Aza Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

7 - XII -1933 
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lediyeler dahilinde muhtarlık teşkilâtı kalmadığından belodiyelerce yapılması mıünasip olacağı düşü-
nülmüş ve ancak köy ihtiyar meclisleri tarafından zabıt varakası tanzim edilmemesi halinde bu za
bıt varakalarının zabıta ve nahiye müdürleri tarafından yapılması kabul edilmekle beraber beledi
yelerin çekinmeleri halinde onların yerine bu memurların zabıt varakası tanzim eylemeleri salâhiye
ti kabul olunmamış ve bütün bu esasları ihtiva etmpk üzere ve bazı kelime tashihleri de yapılmak 
suretile 17 inci madde yeniden yazılmıştır. 

Maddenin müzakeresinde bir arkadaş bu zabıt varakaları üzerine bu kabil eşhasın mahkemelerce 
altı ay müddetle vilâyet haricine tefritlerine hükmolunur tabirinden bazı mahkemeler muhakeme yap
madan ve maznunun müdafaasını dinlemeden bu hükmü verdiklerini ve binaenaleyh bu tabirin 
«değiştirilmesini teklif eylemiş ise de iş mahkemeye intikal edince kanaati vicdaniye hâsıl olmadan 
ve maznunun müdafaası dinlenmeden hiç, bir mahkemenin hüküm vermeyeceği ve hâkimin takdiri
ne ait salâhiyeti daima mevcut olduğu ve İm şekilde bir muamele yapılmış ise bir hatadan ibaret 
olup her yerde bu hatanın yapılmayacağı tabiî görülmekle teklif kabul edilmeyerek aslında olduğu 
gibi ipka edilmiştir. 

Bundan başka kanunun 18 nci maddesi ihmali görülenlerin cezasını mülga ceza kanununun 102 
nci maddesine atfetmekte olup halbuki Türk ceza kanunu bu maddede gösterilen suçu 230 uncu 
(maddesine yazmış olmakla bu vesile ile mezkûr rakam dahi yeni Türk ceza -kanununa göre tas
hih edilmek suretile encümence lâyihaya yeniden ve dördüncü madde olarak bir madde daha ilâvesi 
ve bu şekilde 18 nci maddenin tadili münasip görülmüştür. Tadilen ve ittifakla kabul olunan lâyi
ha Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete takdim olunur. 

Adliye En. Reisi Hu M. M. Aza Aza Aza Aza 
Çorum Trabzon Antalya Kayseri Çanakkale Manisa 
Münir Raif Haydar S. Azmi Osman Niyazi Refik Şevket . 

' Aza Aza r-
Erzincan Kocaeli 

Abdülhak Ragıp 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki 6 nisan 1329 

tarihli kanunun bazı maddelerini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hayvan sirkatinin meni hak
kındaki 6 nisan 1329 tarihli kanunun 6 ncı mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

« Çalman hayvanın izi çalındığı köy, aşiret, 
çiftlik veya tek hane, veya mandıradan dışarı 
çıktığı ispat edilemediği veya çalan haber ve
rilemediği takdirde hayvanın bedelini o mahal
ler ahalisi aralarında dağıtarak Ödemeğe mecbur
durlar». 

MADDE 2 — Kanunun 9 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Çalman hayvan bedelinin köy veya mahalle 
ahalisine dağıtılarak odettirilmesi köy ihtiyar 
meclisleri tarafından ve ihtiyar meclislerinin 
çekinmesi halinde haklarında takibatı kanuniye-
de bulunulmakla beraber bu muamele vali veya 
kaymakam veya nahiye müdürü tarafından ya
pılır. Hisselerini vermekten çekinenler hakkın
da köy kanununun 66 ncı maddesi hükmü daire
sinde muamele edilir. 

Deliler, bunaklar, küçükler, muhtaçlar, dul 
kadmlar, yetimler ve kimsesiz asker aileleri ve 
harp malûlleri ödemeğe iştirakten istisna edilir
ler». 

6 -
DAHlLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hayvan sirkatinin meni hakkındaki 6 nisan 1329 
tarihli kanunun 6 ve 17 inci maddelerine birer 
fıkra ilâvesi ve 9 uncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Hayvan sirkatinin meni hak

kındaki 6 nisan 1329 tarihli kanunun 6 inci 
maddesine aşağıdaki frkra ilâve edilmiştir: 

«Çalman hayvanın izi çalmdığı köy, aşiret, 
çiftilk veya tek ev veya mandıradan dışan çık
tığı ispat edilmediği veya çalan şahıs bildiril-
mediği takdirde o mahaller ahalisi veya man
dıra ve yalnız ev sahipleri hayvanın bedelini 
aralarında dağıtarak ödemeğe mecburdurlar ». 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Çalman hayvan bedelinin köy veya mahal
le ahalisine dağıtılarak odettirilmesi köy ihtiyar 
meclisleri tarafından ve ihtiyar meclislerinin çe
kinmesi halinde haklarında kanunî takibatta 
bulunulmakla beraber bu muamele vali veya 
kaymakamlar veya nahiye müdürleri tarafından 
yapılır. Hisselerini vermeyenler hakkında köy 
kanununun 66 inci maddesi tatbik olunur. 

Deliler, bunaklar, küçükler, dul kadmlar, 
yetimler ve kimsesiz asker aileleri ve harp ma
lûlleri ödemeğe iştirak ettirilmezler» . 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 17 inci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

«İşbu zabıtnameyi tanzimden köy ihtiyar 
meclisleri her hangi bir sebeple çekindikleri 
takdirde keyfiyet zabıtaca veya nahiye mü-
dürlerince tetkik olunarak ihtiyar meclisinin 
çekinmesi makul bir sebebe müstenit olmayıp 
tarafgirlikten veya korkudan ileri geldiği anla
şılırsa aza hakkında hayvan sirkatinin meni 
hakkındaki kanunun 18 inci maddesi tatbik 
olunmakla beraber hayvan çaldıkları veya hay-



ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Hayvan sirkatinin meni hakkındaki 6 nüaaı 1329 
tarihli kanunun bazı maddelşrmi değiştiren 

kanun lâyihan 

MADDE 1—Hayvan sirkatinin meni hak
kındaki 6 nisan 1829 taaihli kanısmn 6 ı ıenn** 
desi aşağıdaM-şeMlde-değişt^lmiştir: 

Çalman hayvan izi bir köye veya aşirete ve
ya çiftliğe veya tek ev veya mandıralara ulaşır
sa köy veya aşiret halkı veya çiftlik veya tek 
ev veya mandırada oturanlar izin kendi hudut
ları haricine çıktığını ispat veya çalanı ihbar 
edemedikleri takdirde hayvanm değerini arala
rında dağıtarak ödemeğe mecburdurlar. 

Çalman hayvan izi çalındığı köy, aşiret, çift
lik veya tek ev veya mandıradan dışan çikfcığı 
ispat edilemediği veya çalan haber verilemediği 
takdirde o köy veya aşiret halkı veya çiftlik ve
ya tek ev veya mandırada oturanlar hayvanm 
değerini aralarında dağıtarak ödemeğe mecbur
durlar. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Çalman hayvan değerinin köy veya mahalle 
ahalisine dağıtılarak ödettirilmesi köy ihtiyar 
meclisleri veya belediyeler tarafından ve bunla
rın çekinmesi halinde haklarmda kanunî* taki
batta bulunulmakla beraber bu muamele vali ve
ya kaymakamlar veya nahiye müdürleri tara
fından yapılır. Hisselerini vermeyenler haklarm
da köy kanununun 66 ncı maddesi tatbik olunur. 

Deliler, bunaklar, küçükler, dul kadrolar, as
kerde bulunanların kanlan ve harp malûlleri 
ödemeğe iştirak ettirilmezler. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 17 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Hayvan çaldıklan veya çalanlara yataklık 
ettikleri şayian malûm olan kimseler hakkında 
mensup olduklan köy ihtiyar heyetlerince ve ka
sabalarda belediyelerce tanzim ve zabıtai ma-
halliyece tasdik olunacak zabıt varakaları üze
rine bu gibi eşhasm emniyeti umumiye nezareti 
altında bulunmak üzere altı ay müddet ile vi
lâyetleri haricine tebitlerine mahkemece hük-
molunur. Bu suretle vilâyetleri haricine tebit 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Adliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

4 - VI -1933 
Bş. V. 
îsmet 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
Zekâi 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

tk. V. 
M. Celâl 

Mal V. 
M. Abdülhalik 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Mi V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

G. î. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

van çalanlara yataklık ettikleri şayian malûm 
olan şahıslar hakkındaki zabıt varakası nahi
ye müdürleri veya jandarma kumandanları ta
rafından tanzim olunur. Bu zabıt varakaları 
kazalarda kaymakamlar ve vilâyet merkezlerin
de valiler tarafından tasdik olunduktan sonra 
İhtiyar meclisi zabıtnamesi yerine kaim olup 
sahtelikleri iddia ve ispat edilmedikçe bunlar 
birinci fıkradaki cezanın hükmü için muteber
dir.». 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 



edilenler ikmali müddetten sonra köylerine av
detle tekrar ayni halde bulunurlarsa haklarında 
mazannei su kanununun 11 inci maddesine tevfi
kan muamele olunur. 

Bu zabıt varakalarını tanzim etmekten köy 
ihtiyar meclisleri her hangi bir sebeple çekindik
leri takdirde keyfiyet zabıtaca veya nahiye mü-
dürlerince tetkik olunarak bu çekinme makul 
bir sebebe müstenit olmayıp tarafgirlikten veya 
korkudan ileri geldiği anlaşılırsa haklarında bu 
kanunun 18 inci maddesi tatbik olunmakla be
raber hayvan çaldıkları veya hayvan çalanlara 
yataklık ettikleri şayian malûm olan şahıslar 
hakkındaki zabıt varakası nahiye müdürleri ve-' 
ya jandarma kumandanları tarafından tanzim 
olunur. 

Bu zabıt varakaları kazalarda kaymakamlar, 
vilâyet merkezlerinde valiler tarafından tasdik 
olunduktan sonra ihtiyar meclislerinin zabıt va
rakası yerine geçer.» 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 18 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Çalman hayvanı takipte ihmal eden memur
lar ve bilâ sebep hayvan ilmühaberleri vermekte 
taallül eden muhtarlar ve bu gibi ilmühaberleri 
tasdikten imtina eden ihtiyar heyetleri Türk 
ceza kanununun 230 uncu maddesi mucibince ce
za görürler». 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye ve Dahiliye vekilleri yerine getirir. 




