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4. Kesim
HALHA - CİROM
Yukarıda başka yerde (II. Bölüm, 4. Kesim) açıklanmış olduğu
üzere bu kanun mecmuasının yalnız dış yapılışını, yâni sekiz büyükçe ay
rımı bulunduğunu ve maddelerinin serlevhalarını, bir de bunun yazması
nı bulmuş olan Prof. Yamtsaranp'nun muhteva hakkında yayınlamış ol
duğu bazı küçük mülâhazaları bilmekteyiz. Bu durumda, bu kanunu et
raflıca incelemenin imkânsız olduğu açıktır. Hattâ Riaz'ın yaptığı gibi,
asıl kanunun sistemsiz sırasına göre bütün serlevhaları bildirmenin de
bir faydası yoktur; çünkü bir çok durumlarda, serlevhalann ihtiva ettiği
birkaç kelime, kaidelerin muhtevası şöyle dursun, bunlann mahiyetleri
hakkında bile bir fikir vermekten uzaktır. Bununla beraber bu incele
menin IV. ekinde, (yalnız) muayyen bir hukuk alanına aidiyetleri ser
levhalardan anlaşılan kaideleri sistemli bir şekilde sıralamak denemesi
yapılmıştır. Bahse konu olan şey kaidelerin serlevhalarının büyük bir
kısmı olduğundan, böylece hiç olmazsa — tahmini de olsa — kanun
koyucunun ne ile uğraştığı hakkında bir fikir edinmek mümkün olmakta;
yalnız, yazmayı bulmuş olanın bize daha yakın bilgi vermiş olduğu hu
suslarda, kaidelerin maddî muhtevası hakkında bilgi elde edinilmek
tedir.
Böylece bu kanun mecmuasının şimdi girişeceğimiz incelemesine da
ha başlangıçta dar bir çerçeve çizilmiş bulunmaktadır. Bu incelemede
Yamtsarano'nun bize bildirmiş oldukları ve mümkün olduğu nispette,
d^ha önce incelemiş olduğumuz moğol kanunlarının karşılaştırılması ile
yetinilecektfr., Bununla beraber, şunu unutmamak gerekir ki, Halha •
Cirom bunlardan hiçbirinin bir devamı olmayıp daha önce incelemiş ol
duğumuz kanunlarla Halha - Cirom'un müşterek temelleri olarak yalnız
eski Moğol örf ve âdet hukuku bahse konu olabilir.
Serlevhalar (IV. ekde) şöylece sıralandırılmışlardır : — (A) Özel
Tıukuk : (I) Borçlar hukuku, (II) Aynî haklar, (III) Aile hukuku, (IV)
Miras hukuku; (B) Ceza hukuku; (C) Usûl hukuku; (D) Asilzadelerle
ilgili kaideler; (E) Rahipler ve manastırlarla ilgili kaideler (a — Bogdo •
Gegen, b — Rahipler, c — Manastırlar); (F) İdare hukuku; (G) Askerî
hukuk.
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Metindeki incelememizde, bu kitabın programı çerçevesine uyarak
yalnız Özel hukuk, Ceza hukuku ve Usûl hukuku ile yetineceğiz1.
1. §
I — BORÇLAR HUKUKU
OMK'da adı gçmiş olan iki bağıt tipi - karz ve istisna bağıtlan - Haiha - Cirom'da mevcut değildir. Buna karşılık çalışan hayvanların kirası
ile Çinlilerden ve Ruslardan veresiye satın alma bahse konu olmuştur.
Bunlardan birinci bağıt tipi herhalde, zengin Lamalar ve rütbe sahipleri
tarafından ulaştırma işleri için kiralanan develer hakkında konulmuş o!
malıdır. Çinlilerden ve Ruslardan veresiye satın alma, ancak ilgili merciin
müsaadesiyle mümkün idi. Borçlu borcunu ödemeyince, ceza olarak bir
at vermesi gerekirdi ve alacak da icra yoluyla tahsil edilirdi2.
II — AYNÎ HAKLAR.
Lukata - OMK'nın aksine - burada yaln'z, bulunmuş olan yabancı
hayvanlara inhisar ettirilmemiş, aynca ve genel olarak hükme bağlan
mıştır: Bulunan eşyanın değerinin üçte biri bulucuya aittir3. Yurt'un ku
rulmasıyla birlikte bir de biçme hakkı doğardı. İki kişi aynı zamanda
yurtlarını kurmuş olurlarsa, bu hak, ilk önce havaya bir ok atmış olana
veya nizalı toprağa kırbaçla vurmuş olana ait bulunurdu. Bu hakkın n;
büyüklükte bir alanı kapladığını bilmiyoruz. - Otlatma hakkı bakımından,
otlıyan hayvanların iki Harat-sagan uzaklıktaki bir çizgyi geçemiyecekleri hususunda bir hüküm konulmuştur. Bir Harat-sagan (Hara=kara,
s a g a n = a k ) karanın akdan ayırt edilebildiği uzaklıktır. Bu hükümden
açık bir bilgi edinmek tabiatiyle mümkün değildir; çünkü biz ne bunun
nereden itibaren (hayvan sahibinin yurdu mu?) ölçüldüğünü, ne de sı
nırın genişliğinin ne olduğunu biliyoruz.
III — AİLE HUKUKU
Aile hukuku hakkındaki hükümlerin muhtevası hakkında yakın bil1) Asiller ve rahipler için konulmuş bulunan bütün hükümler inceleme
mizin dışında bırakılmışlardır (D ve E); bununla beraber Yamtsarano'nun mü
şahedeleri mevcut olan hususlar ilgili bölümlerde ekde gösterilmiştir.
2) Eğer bağıt resmî makam tarafından onanmamış ise, her hâlde alacaklı
bu bağıt?, dayanarak dâva açamıyordu. Buna benzer bir hüküm birkaç yıl ön
ceye kadar Moğolistan Halk Cumhuriyetinde, yabancı prenslerin Moğollarla
yapmış oldukları nakliyat bağıtları hakkında cari idi: Böyle bağıtlar ancak
ilgili makam tarafından onandıktan sonra hüküm ifade ederlerdi.
3) Bu kaide her hâlde kaçıp gelmiş veya ele geçirilmiş başıboş hayvan
larla ilgili değildir, bu hususta kanunda hiçbir hüküm olmadığı anlaşılmakta
dır (yalnız ceza hukuku bahsinde vardır, bk. B. Nu. 17).
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pimiz yoktur. Batı Moğollarında olduğu gibi, burada da asillerin evlen
mesi hakkında hususî hükümler (bk. D 3) vardı; fakat bunların teferruatı
hakkında da birşey bilmemekteyiz. Oğulların hayatı bakımından babanın
velayet hakkının sınırlandırılması hususunda (Nu. 3) mevcut hükümleri
OMK'da da görmüştük (bk. B 1 4 , 4. § II).
IV — MİRAS HUKUKU
Halha - Cirom'un miras hukukuyla ilgili biricik hükmü, Yasa'dan
beri bildiğimiz, babalann daha hayatlarında oğullarına miras haklannr
vermeleri hususundadır. Böyle bir muamele vuku bulduğu zaman, tescil
etmesi için ilgili mercie haber verilmesi mecburiyeti vardır.
2. §
CEZA HUKUKU
Suçların adlan, OMK'dan bildiğimiz suçlara ilâve olarak rahip sını
fın tesiriyle kabul edilmiş oldukları açıkça görülen birkaç suçun da mev
cut olduğunu göstermektedir: Mezar telvisi4, kutsal olmıyan bazı yerlerde
hayvan kesimi ve bazı belli hayvanlann kesilmesi (sıhhatli at, gri kaz,
yılan, kurbağa, yaban keçisi yavrusu, çayır kuşu ve kapek). Katil suçlanndaki sığınma hakkı da gene Budizmin tesirini göstermektedir: Kaatil,
Bogdo - Gegen'in mülklerinden birinin içine kaçınca onun himayesine
mazhar olurdu. OMK'ya nispetle şu suçlar da yeridir : irtikâp (mah
keme ulağının hizmet atını satması) ve çeşme veya kuyuların pisletilmesi
(Cezası : genç bir at ve bir inek) .Ceza çok kere hayvan başına göre ölçülmektedir. Kaide olarak bi
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cismanî (kırbaç darbeleri) cezalar ve belli ağırlıkta gümüş olarak öde
nen para cezaları vardır.
Cezanın yanında, kaide olarak tazminata da hükmedilmektedir.
Bundan başka mahkûm daima bir nevi poena pacis - çok kere seçkin
bir hayvan - ödemek mecburiyetindedir; bu Lınunu ihlâle cesaret etmiş
olmanın cezası idi. Kanunda bu cins cezalardan altı tanesinin adı yazıl
mıştır (Hal, yala, baa, adlange, andza ve torgo-ule), ancak bunların
farkları şimdiye kadar henüz anlaşılamamıştır.
Kadınlara verilen cezaların başka ceza ile değiştirilmesi her hâlde
mahkemelerin tatbikatından 5 doğmuştur: Hürriyeti sınırlandıran cezalar
veya cismanî cezalar (100 veya 40 kırbaç darbesi) para cezasına çev
rilebilirdi.
3. §
USÛL HUKUKU
Usûl hukuku OMK'dan az değil hattâ bazı bakımlardan daha ço<
gelişmiş görülmektedir.
Dâvanın açılışı davacının işi miydi, yoksa resen mi olurdu bunu bil
miyoruz. Buna karşılık dâvâlı, eğer tespit edilen günde gelmezse, mah
keme elçisi tarafından zorla getirilir ve kendisine bir de ceza verilirdi;
davacı tespit edilen günde mahkemeye gelmezse, bu, dâvadan vaz geç
me sonucunu doğururdu. OMK usûl hukukunun aksine, burada davacı
yerine bir vekil tâyin edebilir, hiç olmazsa kendisini müdafaa ettirebilir
di. Bununla beraber aynı kabilenin mensupları tarafından müdafaaya
müsaade edilmemişti.
Deliller (keşiften başka) tanıklar, yemin ve ateş denemesi idi. OMK'
dn tanıklar, itimad edilebilir ve itimad edilmez tanıklar olarak ikiye ay
nldıklan, fakat herkesin tanıklıkta bulunabilmeği kabul edildiği hâlde.
Halha - Cirom'da taraflardan biriyle bazı münasebetleri bulunanların
tanıklıkları kabul edilmemiştir; bunlar şunlardır: (a) tarafların kan ve
sihri hısımları ve tanıklıkları kabul edildikten sonra reddedilmiş olan ta
Tiıklar, (b) aynı gaye ile seyahat etmiş olanlardan birisinin taraf olduğu
lara kadar hatta bugün bile iddia edilebilir - yalnız yüksek mevkideki ve zen
gin şahsiyetlerin, yüksek rahiplerin ve zengin Lamaların cesetlerinin gömüldü
ğünü, buna karşılık diğer bütün ölülerin, Yurtların kuzeyinde oldukça uzak bh
mesafede yere bırakıldığını ve köpek ve kurtlara vem olarak terkedildiğini bil
dirmektedir.
5) Bu tahmini, ilgili kısmın, yazmanın tam sonunda ve başka bir yazı ol
duğu açıkça belli bir yazı ile eklenmiş olmasına dayamaktayız (S. Riaz S. 80).
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dâvalarda diğer yol arkadaştan, (c) memur ile arabacısı, herhangi bi
rinin taraf olduğu dâvalarda, (d) tarafların komşuları, (e) tarafların
herkesçe bilinen dostları. - Ateş denemesi, Biti Moğollarında olduğu gi
bi, erimiş hâle getirilmiş kurşunla yapılırdı (bk. III. Bölüm, 3 . Kesim,
3 . not. 4 6 ) .
Dâva sırasında sarhoşluk disiplin cezası ile cezalandırılmaktadır.
İnfaz, OMK'da olduğu gibi davacının işi değildi, bilâkis mahkeme
elçisi tarafından ve on gün içinde uygulanırdı.
OMK'da olduğu gibi burada da bir sıra hükümler hayvan hırsızlığı
ile ilgili idi. Bir şüpheli kişinin görülmesi keyfiyeti komşudan komşuya
haber verilmek mecburiyetindeydi (OMK, B, III, 3. § da da böyledir).
Suçüstü yakalanan hırsız zincire vurulabilirdi, ancak hırsızlık için kul
landığı araçlar bakımından himayeye uyruktu (ayak bağlan, yular, ip
ler v.s. gibi), bunlar her hâlde müsadereye uyruk değildiler. Hırsızın
elinden, çalınmış malı alanlar, bunun bir kısmı üzerinde hak iddia ede
bilirlerdi.
5. Aynm
MOĞOLİSTAN İÇİN ÇIKARTILMIŞ ÇİN KANUNLARI
ÖNDÜŞÜNCELER.
(I) Ç i n h â k i m i y e t i
altında
Moğolistanın
idaresi
hakkında.
Tarihî bakışta anlatıldığı üzere (bk. yu
kanya), Halha, Gerestsenze'nin ardgelenleri zamanında üç aymağa
(büyük Hanlığa) aynlırdı: Tuşetuhan, Tse*.sehan ve Dasaktuhan. Bu
aymaklann herbiri de aynca bir sıra Hoşunlar'a aynlırdı ki, bunlar a/
çok Büyük Hana bağlı bulunan, büyük hanın akrabası bey sülâlelerinin
hakimiyetindeydi 6 . Mançu hükümeti bu Hoşun sistemini devam ettirdi
ği gibi, uzun zamandan beri bunda görülmekte olan daima daha çok
Hoşun'a ayrılmak yolundaki parçalanmayı teşvik etti; öyleki Hoşunlan""
sayısı 24 den 86 ya çıktı. Bu politikanın bir sonucu olarak, bundan baş
ka, 1725 yılında Tuşetuhan Aymağından bir bölge aynlarak, dördüncü
bir aymak kuruldu ve buna Sain-Noin Aymak adı verildi. Daha sonra
yeni idarî bölge olarak, Dış Moğolistan'a Kukunor, İli ve Altay bölge
leri eklenerek, bunlardan her birisi bir aymak gibi organize edildi.
Yavaş yavaş, eski temeller muhafaza edilmekle beraber, idaredt
bazı değişiklikler yapıldı. Bilhassa bu işe askerî bir mahiyet verildi; öyle
ki idare memuru, subay ve hattâ yargıçlar aynı şahıslardan oluyordu.
Hüküm süren beyler 9 dereceye aynldıîar: Ç'in - vang, Çün - vangj
6) Saltanat en büyük oğula intikal ederdi. Bu beylerden çoğu soylanaı
Cengiz Hana kadar çıkartmakta idiler.
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Bayie, Bayse, Kung ve Tajci'lerin 4 derecesi. Dış bakımdan bu derecelerin
yalnız Mançu saray teşrifatında bir önemi vardı. Bunun asıl gerçek mânası
tabiatiyle "divide et impera" dan başka birşey değildi. Beylerin yanında,
ilk doğan oğul olmak bakımından yalnız Bayie, Bayse, Kung veya Taicî
unvanlarını taşıyan asiller de vardı. Burada ayrıca, kanunlarda sık SIK
geçen Tabunan'lar yâni, imparatorun veya beylerin kayınlarını veya
eniştelerini anmak gerekir.
Hüküm süren bütün beylere Moğolların verdikleri müşterek ad Yasak'dır. Böylece bir Yasak - Bayie, saray teşrifatı bakımından üçüncü
dereceden, hüküm süren bir bey demektir.
Bütün aymağı ilgilendiren meseleleri, bilhassa dâva kararlarını, Hoşunlarm verecekleri aynî vergileri ve nüfus sayımı işlerini, her üç yılda
bir toplanan, ve Çulgan adı verilen bir meslic hallederdi (bk. ek V. IV,
Bölüm, 1. madde). Bu meclisin başında Çulgan-u Darga bulunurdu ki
bu aslında (eski) büyük Handı. Sonradan bunun yerine, Çulgan'm tek
lifi ile İmparator tarafından tâyin edilen bir Yasak geçti 7 . Günlük işler
için Çulgan-u Darga, Çulgan idaresinin Yamen'ini yâni, dairesini işîet
mektedir. Çulgan idaresi Aymakları, bilhassa Hoşun beylerinin faaliyet
lerini kontrol eder ve Moğolistan'daki Mançu temsilcilerinin almış ol
dokları tedbirleri Peking'deki Li-Fan-Yüan'a şikâyet (aş. bk.) bakımın
dan da mercidir.
Askerî bakımdan her Hoşun bir sancak teşkil eder ve her Aymak'
da bunlar bir araya getirilerek bir kolordu sayılırdı. Kolordunun komu
tanı, Uliasutay (aş. bk.) deki Çiang-Çün'e doğrudan doğruya uyruk
olur ve bunun tarafından ve Yasak'lann arasından seçilirdi ki, bunlara
Tusalakçı Çiang Çün adı verilirdi. Her sancağın başında da o Hoşun'un
Yasak'ı bulunurdu. Sancaklar da altışar Taburdan (Sumun) müteşek
kil Alay'Iara ayrılırdı (II. Bölüm. 4. Madde). Alayların sayısı Hoşunla
nn nüfus sayısına göre değişirdi.
Gerek idarî, gerek askerî faaliyetlerinde Yasak'a Tusalakçı (yar
dımcı) adı verilen bir kimse yardım ederdi. Tusalakçı, Yasak'ın teklif
ettiği ve Çulgan-u-Darga'nın uygun bulduğu ve Li-Fan-Yüan tarafından
İmparatora teklif edilen iki aday arasından ve İmparator tarafından tâvin edilirdi (I. Bölüm, Madde 7.). Bundan başka her Sancakda bir Ho
sun-Cangin (General) ve iki Mayren-Cangin (Tuğbay), her alayda bir
Çalan-Cangin (Albay), her taburda bir Sumun-Cangin (Yarbay veya
7) Bu siyaset bakımından çok önemli ve sayesi Hoşun beylerini aynı sevi
yede tutmak olan bir tedbirdi. Böylece eski büyük Han, kendi eski Aymak
beyleriyle aynı seviyeye indirilmişti.
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beylere bazı işleri yapmakla mükellef olanlar. Bunlar uygulama alanın
da hürlerden ayrılmamakta ve hattâ askerlik hizmetine uyruk olmadıklan için onlardan üstün bir durumda bulunmaktadırlar;
(4)

Rahipler 9 .

Çinli kanun koyucular, Moğolistan için kanunlar hazırlarken, bil
hassa Moğol beyleri ile Mançu sülâlesi arasındaki münasebetlere ve Mo
ğolistan'ın idare ve ceza hukukunu tanzim etmeğe dikkat etmişlerdiı.
Bununla beraber usûl hukukuna da, bu kadar geniş olmamakla bera
ber, emek sarfedilmiş, buna karşılık, Moğolların içişleri ile ilgili olduğu
için, özel hukukda yalnız aile ve miras hukukuna sathî olarak temas
edilmiştir. Biz programımızı özel hukuk, ceza hukuku ve usûl hukuku
ile sınırlandırmış olduğumuz için, kanunun büyük kısımları böylece in
celememiz dışında kalmıştır.
Bundan başka, Çinlilerin Moğolistan için hazırlamış oldukları ka
nunlar, "Moğol kanunları" olmadıkları için, ancak eski Moğol hukuku
nu almış oldukları nispette bizim ilgimizi çekmeğe hak kazanırlar. Yal
nız özel hukukda ve usûl hukukunda eski Moğol hukuku alınmış oldu
ğundan, aşağıda bunlan elimizdeki hükümlere dayanarak daha geniş bir
şekilde inceliyeceğiz. Buna karşılık, Çin hukuku ile geniş bir değişime
uyruk tutulmuş olan ceza hukukuna kısa işaretlerle yetineceğiz.
1. §
Özel Hukuk
I — AİLE HUKUKU
Zaten az olan hükümler evlenme hukuku ve evlât edinme ile ilgi
lidir.
9) Erkek nüfusun bu sınıflara göre taksimi hakkında Maiski (S. 27) 1918
yjh sayımından alınmış olup bununla beraber daha önceki zamanlara da uygun
düşmesi mümkün olan şu rakkamları vermektedir :
Asiller
5,6 %
Alelade hürler
26.2 %
Hamcüga
16,6 '%
Lamalar
44,6 %
Diğerleri
7 %
100 %
Sayımda beyler ve yüksek Lamalar dahil değildir. Bununla beraber, bu
nun esas sonuca pek tesir ettiği söylenemez. "Diğerleri' nden maksat bir kla'i
veya kabielye mensup olmıyanlar yâni gayrimeşru olarak doğanlar anlaşıl
maktadır. - "Lama" larm içinde Getsul ve Gelong'lar vardır (S. 21 v. öt.).
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(1)
Evi e n m e
h u k u k u .
Yeni bir hukuk yaratmaksı
zın, kanun koyucu, OMK'da görmüş olduğumuz eski örf ve âdet huku
kuna dayanmaktadır.
Aşağı sınıfların mensuplan için başlık olarak hayvanla ölçülen bir
azamî meblâğ tâyin edilmiş e daha yüksek bir başlık tespit edildiği tak
dirde, aradaki farkın hazineye ait olduğu hükmü konulmuştur. Burada
tespit edilen azamî başlık, aynı durumlar için OMK'nın tespit etmiş ol
duğu (bk. OMK, A III, 2. §, V ) 1 0 başlıkdan oldukça azdır. Erkeğin
ölümü hâlinde başlığın tamamı, kızın ölümü hâlinde ise yansı erkeğin
ailesine düşmektedir (II, 13 I, II; bununla OMK A III, 6. §'ı mukayese
ediniz).
Kızı alıp götürme vazifesini sebepsiz olarak yapmıyan erkek başlık
üzerinde hak iddia edemez. Böyle bir durumc'a kız 20. yaşını doldurursa, ana-babası onu başka birisi ile evlendirebilirlerdi (II, 13 III; OMK
A III, 3 . § da aynıdır).
Nişanlı kızı başka birisiyle nişanlamak hem nişanlanan ikinci er
kek, hem de kızın ana ve babası bakımından cezayı müstelzimdir; aynea
ikinci erkekle nişanlanma batıldır: Nişanlı kız üzerinde hak, yalnız bi
rinci nişanlı iddia edebilir (II, 16; OMK A III, 5 § da da böyledir).
Beyler, Taiciler ve Tabunanlar için ayrı bir Şüküm konmuştur ve bunda
cezalar iyice şiddetlendirilmişlerdir; aşağı sınıflarda olduğu gibi, burada
cezalar hayvanla ödenemez, mükelleflerin rütbesine göre basamaktandı
nlmış olan sayıda esir aileleri ile ödenir (II, 1 5 ) .
Nihayet kanun bir de boşanma ile ilgilenmektedir. Burada da yal
nız kan koca arasında malların ne şekilde bölüşüleceği noktasından ha
reket edilmiştir: Kadın, kocasının ailesinden ayrılırken, yalnız evlenirken
getirmiş olduğu şeyleri yâni cehizini birlikte götüreblmektedir (II, 1 4 ) .
1815 tarihli kanun, Moğolistan'daki Çinlilerin Moğol kız
veya kadınları ile evlenmelerini mtnetmiştir; her iki taraf 3
aylık bir K'ang ve 100 kırbaç darbesi ile cezalandırılmaktadır
lar. Aynca böyle evlenmeler batıl sayılmaktadır. Kadın ana babasına aide edilir ve Çinliler de Çin'e gönderilirler. Sorum
lu memurlar da kontrolü ihmal ettikleri için cezalandmlırlar
(I, 4 8 3 ) .
10) 1815 tarihli kanunda bir Moğol prensin bir Mançu prensesiyle evle
nirken vermeğe mecbur olduğu başlık hakkında da hüküm vardır. Bu, kaymbabanın rütbesine göre değişmekte ve (küçük kısım) nişanlanma sırasında, ge
riyle kalanı da düğünden önce ödenmektedir.
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(2) E v l â t e d i n m e .
Evlât edinme için şartlar şunlardır:
(a) evlât edinenlerin çocuksuz olmaları, daha doğrusu evlenme içinde
doğmur erkek füürudan mahrum bulunmaları, (b) Sancakbeyinin ve
Hoşun-Cangin'in müsaadesi. Müsaade verilince bu hususta bir zabıt tu
tulur ve tamamlanmış olan evlât edinme, askere alma bakımından çok
önemli olan, Sancağın nüfus kütüğüne tescil edilir. Gereken müsaade
alınmaksızın yapılan bir evlât edinme muame'esi hükümsüzdür: Evlâtlık
ailesine iade edilir (II, 1 1 ) .
Evlât edinmenin, miras hukuku bakımından önemli sonuçları bu
lunduğundan (bk. aş.) ve aile mallarının yabancı aşiretlere geçmeme
sine gayret edildiğinden, yabancı aşiretlerden bir kimseyi evlât edinme
hususunda müsaade, ancak evlât edinenin kendi aşiretinde bu iş için
elverişli bir kimse bulunmadığı takdirde venUrdi (II, 12 II) 1 1 .
Oğlu evlât edinilmiş olan cariye ne satılabilir ne de başkasıyla evlendirilebiîirdi. Bu hükme aykırı hareketler evlât edinmeyi batıl kılardı
(II, 12 I V ) .
II — MİRAS HUKUKU.
Burada yalnız, Moğol örf ve âdet hukukuna göre normal durumda
muristen tevarüse hakkı bulunan erkek füruun yokluğu hâlinde murisin
mirasçı nasbi meselesi incelenmiştir.
Bu durumda şunlar mirasçı olabilirler:
(a)

Muris tarafından usulüne uygun bir şekilde evlât edinilmiş olan
oğul; bu ister aynı aşiretten, ister yabancı bir aşiretten olsun;

(b)

Böyle bir erkek evlâtlığın yokluğu hâlinde, murisin yakın veya
uzak akrabaları;

(c)

Böyle akrabalar da yoksa, hüküm süımekte olan bey ve Taici.

Şunlar açıkça miras hakkından mahrum edilmişlerdir: Nesepleri
tahrif edilmiş olan çocuklar ve cariyelerin oğulları; murisin yakın akra
balarından bir mirasçı mevcut olduğu takdirde evlâtlık oğul (bilhassa,
her hâlde evlâtlık alma muamelesinden sonra erkek füruulann doğmuş
olması, II, 1 2 ) .
1815 tarihli kanun, erkek fih ular bulunmadığı takdirde
11) I., 24' de sülâlenin başında üstün hizmetlerden dolayı verilmiş olan
bir unvanın muhafazası için hususî bir hüküm ihtiva etmektedir.
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vasiyetname ile mirasçı nasbma müsaade etmekte, fakat bu
nu aşiret mensupları ile sınırlandırmakta ve vasiyetnamenin
ilgili makam tarafından tasdik edilmesini şart koşmaktadır.
2. §
CEZA HUKUKU
Ceza hukuku, Çinli kanu (. ) Tj ET BT 1 Do Q BT1te
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(8) Damgalama (IX, 16)
(9) Malların müsadere edilmesi (IV, 10)
(10) Diğer malî cezalar (hayvanla ödenen 1 2 , gümüşle, ipekle ödenen
cezalar bilhassa yüksek memurlara verilen maaş kesme cezaların
da görülmektedir) (XII, 1 2 ) .
(11) Memuriyetten azil (IX, 7 ) .
(12) Hapis (ölüm cezasının infazına kadar, VI, 1 ) .
Hemen hemen bütün Çin ceza sistemi 13 böylece kanun koyuculaı
tarafından alınmıştır. Ölüm cezası (Çin'de olduğu gibi Çin hâkimiyeti al
tında Moğolistan'da da) ancak İmparator tarafından onandıktan sonra
infaz edilebilirdi. Genel olarak ölüm cezalarında, adalet bakanlığının teklifi
ile bir derece indirme yapılırdı, yâni parçalama yerine, kafa kesme, bu
nun yerine de boğma gibi. Avif imkânı olmadığı hâllerde, ölüm hükmü
bir kere de Li-Fan-Yüan (veya adalet bakanlığı) tarafından incelenir on
dan sonra imparatora, onanması için sunulurdu ve bunun arkasından da
hemen infaz edilirdi. Kanunda "derhal" infaz edilir denilen hükümler
12) Burada eskiden beri âdet olan 9 veya 5 sayısı çok kere muhafaza
edilmiştir; bunun mânasını XII., 1. açıklamaktadır.
13) Çin ceza sistemi aşağıdaki cezaları ihtiva ederdi (söylenmiş olduğu
üzere, basamaklı olarak):
I. Ölüm :
1. Vücudun küçük p a r ç a ^ r a ayrılması suretiyle, ayrıca erkek ardgelenlerin imhası.
2. Vücudun parçalara ayrılması.
3. Kafa kesilmesi ve kafanın teşhiri
4. Kafa kesilmesi, fakat kafanın teşhir edilmemesi ve (a) güz top
lantısından önce (b) güz toplantısından sonra.
5. Boğma.
II. Sürgün :
1. Askerî müebbet mecburî hizmetle 2000-4000 Li uzaklığa, ayrıca
70-90 gün K'ang ve 100 sopa darbesi (Bambus);
2. Üç dereceden olmak üzere müebbed türgün, 2000-3000 Li, ayrıca
50t-60 gün K'ang ve her derecede J 0 0 sopa darbesi;
3. Zamanla sınırlı olarak sürgün (5 derecesi vardır, 1-3 yıl) 20-40
gün K'ang ve 60-100 sopa darbesi;
III.
K'ang (dört. köşe boğazda taşınan bir tahta ki, tışayanı uzanmaktan
alıkoyar); (bu ceza müebbet veya zamanla sınırlı olarak verilir);
IV. Demir kelepçe taşımak (müebbed veya zamanla sınırlı);
V. Damgalama (tekerrür hâlinde);
VI. Hapis (zamanla sınırlı);
VII. Para cezası (daha çok ceza değişimi olarak);
VIII. Mal müsaderesi (devlet menfaatine veya zarar görenin menfaîtine)
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bununla ilgilidir. Bir derece indirim mümkün olan hâllerde hüküm onan
mak üzere imparatora ancak güzün sunulurdu ve hükmün infazı da kaideten Aralık başında olurdu. Bu zaman, kadar hükümlüler hapishanede

kalırdı. Kanunda geçen "hapis edildikten sonra' (VII, 3 ) , "mehilîi idam"
(VI, 6) veya "güzün mahkeme toplanmaya kadar" (VI, 1) diyimleri de
böylece anlaşılmaktadır.
(II) Onuncu yaşını doldurmuş olan herkes cezaya ehildir (Bu
husus XIII, 18 de yalnız hırsızlık için tespit edilmişse de, her hâlde ge
nel mahiyettedir)14.
Cezaların tebdili de kabul edilmiştir. Mal. bir hayvan ödeme ceza
sına çarptmlan kimse, bunu ödemekten âciz durumda ise her hayvanın
yerine 25 kırbaç darbesi yer (XII, 9 ) .
Hattâ ölüm cezasında bile cezanın bedel;ni ödemek kabul edilmiş
tir (XII, 23).
Suç ortaya çıkmadan önce suçlunun suç işlediğini bildirmesi ile
ölüm cezasından kurtulmak mümkündür (XII, 22).
Moğol hukukuna yabancı olan "Müşevvik" kavramının kabul edil
miş olması önemli bir yenilik teşkil etmekteydi. Müşevvikler, birkaç kişi
tarafından birlikte işlenilen suçlarda baş suçlu olarak cezalandırılmakta
ve müşevvikin suçun işlenmesinde bilfiil bulunup bulunmaması ve msl.
ganimete iştirak edip etmediği göz önünde .utulmamaktaydı15.
Kanunda bahsedilmiş olan suçlardan şi'nları tebarüz ettiriyoruz:
Yaralama (ağır) (VII, 5 ) ;
Hırsızlık (bilhassa hayvan hırsızlığı), şekavet (VI); irtikâp (OMK'daki gibidir: Yolunu şaşırmış ve bulunmuş hayvanın haber veril
memesi; VI, 10, 24);
Yataklık (IX, 12);
Maddî zarar (X, 18);
Hakaret (yalnız beylere ve prenslere, X, 3 ) ;
Tehdit (prenslerin vsr. nin silâh ile, X, 4 ) ;
Zina (X, 14-16);
Evrakta sahtekârlık (sahte pasaport, V. 3 ) ;
14) Çin'de cezaî ehliyet yedi yaşında başlardı (vatana hiyanet ve şekavet
müstesna). 80 yaşını geçmiş olanlara artık ceza verilmezdi (gene vatana hıya
net ve şekave müstesna) (bk. Alabaster S. 98 v. öt).
15) Çin hukukuna göre, müşevvik, suçlu ve suça iştirak hakkında daha
fazla gilbi için bk. Alabaster S. 31 ve öt.
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Mezar telvisi (Cezalar ölünün hayatındaki rütbesine göre basa
maklıdır, X, 1 1 ) ;
İnsan ticareti (X, 1 3 ) ;
Rahiplerin adaklarını tutumamalan (Xi. 3, 4 ) ;
Kaçma (burada yalnız esaretten kaçma veya hapishaneden değil,
hattâ bütün bir birliğin sınırı geçmeğe teşebbüsü de bahse konudur, IX);
Müsaadesiz sınır geçme ve yabancı belgede göçebelik e*mek (V,
1,2);
Yasak silâh ticareti (V, 1 1 ) ; Yasak samur ve Şinzing kökü
(Aphrodisiacum) ticareti (V, 4-7);
Yasak avlanma (İmparatorlara sürek avı için ayrılmış olan bölge
lerde, V, 8 ) .
3. §
MAHKEMELER VE ADALET DAĞITIMI
Adalet işleri ve idare sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Bir ilçedeki yar
gıçlar ile idare amirleri aynı kişilerdir.
Burada üç derece vardır: (a)
(b)
(c)

Yasak veya onun tâyin ettiği bir memur;
Memleket meclisinin başkanı (Çulgar.-u-darga)
Sınır bölgeleri dairesi (Li-Fan-Yüan), bu Pekingdedir.

İlk iki derecede adı geçen memur tek yargıç olarak hüküm verir,
üçüncü derecede ise üç kişilik bir hakimler heyeti (XII, 2 0 ) . Bu de
recelerde sıraya riayet mecburidir; bilhassa ilk iki derecedeki mahkeme
lere baş vurmadan, doğrudan doğruya üçüncüye müracaat edenler ce
zalandırılırlar (VIII, 5 II)i6.
İkinci derecedeki mahkeme, birinci derecedeki mahkemenin ver
diği karann yerinde olduğunu kabul ederse, ikinci derecedeki mahke
meye müracaat etmiş olan taraf cezalandırılır ve bu ceza birinci derece
deki mahkemenin yargıcımn rütbesine göre yükselir (VIII, 3 ) . Üçüncü
derecedeki mahkeme hüküm vermez 17 ; bu ya baş vurulan kanun yolunu
16) 1815 tarihli kanuna göre Li-Fan-Yüan bu gibi şikâyetleri incelemeğe
ve bunlar hakkında karar verilmek üzere bunları daha aşağı derecedeki mah
kemelere göndermeğe mecburdur (III - 83).
17) 1815 tarihli kanuna göre Li-Fan-Yüan kendisine yapılmış olan şikâ
yetleri yalnız incelemekle kalmaz, aşağı mahkemelerden verilen kararları yer
siz bulursa kendisi
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reddeder (ki, bu durumda gene buna baş vu muş olan cezalandırılmak
tadır) veya imparatora - önemi az olan meselelerde - meselenin yeniden
birinci veya ikinci mahkemede görülüp görülmemesi veya - öldürme
suçlarında - yüksek bir memurun inceleme (ve karar) için vak'a ma
halline gönderilip gönderilmemesi hususunda bir rapor verir. Bu takdir
de daha önceki derecelerde bulunan yargıçların cezalandırılmaları gere
kir (VIII, 5 ) .
Moğolların Çin'de veya Çinlilerin Moğolistan'da işlemiş oldukları
suçlara uygulanacak kanun bakımından, suçun işlendiği ülkenin kanu
nunun uygulanması prensibi kabul edilmiştir (XII, 1 9 ) .
Herkes şikâyetini şahsen mahkeme kâtibine yapmak mecburiyetin
dedir; başkası hesabına şikâyette bulunan bir kimsenin şikâyetim dinliyen mahkeme kâtibi cezalandırılır (VIII, 1 ) .
Deliller (keşiften başka) tanıklar ve yemindir 18 .
Tanıklık ehliyetinin sınırlandırmasından hiçbir yerde bahsedilme
miştir; daha önce hüküm giymiş olan hemfiil suçlu, daha sonra baş suç
lu aleyhine açılan dâvada bile tanıklıkta bulunabilir (VI, 9 ) .
Yemin 19 , bilhassa başka delil bulunmadığı zaman müddeaaleyh
tarafından (XII, 14, 16; VI, 19) veya hısımları tarafından onun yerine
(VI, 18) edilen ve temize çıkaran yemindir. Hayvan hırsızlığından ötü
rü açılmış olan dâvalarda, kendi bölgesi sakinlerinin arasında hırsızın
bulunmadığına o bölge memurunun yemin etmesi de aynı cinsten bir ye
mindir (VI, 24, 27-29); nihayet yemin, hayvan cezasına mahkûm edil
miş bulunan bir kimsenin hayvanı (veya yeter hayvanı) olmadığı husu
sundaki iddiasının resmî makam tarafından tasdik edilmesi de bir yemin
şeklidir (XII, 6, 7 ) . Bey rütbesinde olan kimselere yemin ettirilemez,
bunların yerine kendi sancaklarından bir asil yemin eder (XII, 8 ) . Hır
sızlık dâvasında, müddeiye yemin verdirilmez (XII, 1 4 ) .
Malî cezalarda, cezanın yansı müddeiye aittir (XII, 4 ) ; hayvan
cezalarında, 9 hayvanda bir hayvan beye düşer; ayrıca müddei ve müd18) Kanunda bahsedilmemiş olmakla beraber tarihî olarak tespit etmek
mümkündür ki, bunlardan başka işkence de mühim bir rol oynamakta idi ve
arka arkaya uygulanması gereken 9 çeşit işkence doğrudan doğruya Çinliler
den alınmış idi (bk. Maiski S. 288).
19) Yeminin çok geniş bir uygulama alam bulmuş olmasını anlamak için,
unutmamak gerekir ki, bu bir çeşit ordal sayı'makta idi: Yalan yere yemin
edenin çocuklarının öleceğine inanılırdı (bk. Maiski S. 289).
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deialeyhin mensup oldukları bölgenin mahkeme elçileri bu hayvanların
bir kısmım alırlar (XII, 2 ) ; müddeinin taıminindenı sonra kalan ise
(XII, 4) maliyeye intikal eder ve bilhassa gayretli memurlar arasında
bölüştürülmek gerekir (XII, 1 0 ) .
Dâvanın açılmasından] sonra, meselenin taraflar arasında halledil
mesi yasaktır (yüksek şahsiyetler için cezası 3 X 9 sığır, diğerD
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Şüpheli şahısların evlerinin aranması mümkündür, ancak tanıklar
«önünde olmak gerekir; evin aranmasına müsaade etmemek, hırsızlığın im
lenmiş olduğuna delil sayılır (VI, 30; aynı şekilde OMK B II, 11. §).
Çalınmış hayvanların zilyetleri, yeminle veya başka bir şekilde, zil
yetliklerinin haklı bir sebebe dayanmadığını ispat etmedikçe hırsız sayılır
lar. Zilyetliklerinin haklı bir sebebe dayandığını ispat etseler dahi, hay
vanları sahibine vermek mecburiyetindedirler. Bunlan üçüncü şahıslardan
iktisap ettiğini iddia ederlerse, bunlarla yüzleştirilirler (VI, 31, 21).
Hayvan hırsızı, cezayı ödemekten âciz durumda ise, bunu Sancıır
Taici'si veya hırsız bir memur ise, amirleri öderler (VI, 15).

