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Tanzimat dönemine kadar İslam hukukunun etkisi altında bulunan Osmanlı hukuku,
Tanzimat‘tan sonra birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da batıdan etkilenmiş ve önemli
değişiklikler yaşamıştır. Bu dönemde geleneksel şer‘iye mahkemelerinin yanında nizamiye
mahkemeleri adıyla batılı tarz yeni mahkemeler açılmış, buralarda uygulanmak üzere batılı
hukuk sistematiğine uygun şekilde düzenlemeler yapılması yoluna gidilmiş ve önemli
kanunlar çıkarılmıştır.
Tanzimat sonrası Osmanlı kanunlaştırma çalışmalarını, kaynakları bakımından üçlü bir
tasnife tabi tutmak mümkündür: dini/milli kanunlar, iktibas edilen kanunlar, karma nitelikli
kanunlar. Adli yapıdaki önemli değişikliklere karşılık, özellikle temel kanunlar açısından
bakıldığında, Osmanlı hukukunun, Tanzimat sonrasında klasik dönemdeki yapısını büyük
ölçüde koruduğu söylenebilir. Kamu hukuku alanında adli yapıyı düzenleyen ve yeni
mahkemelerin kuruluşunu sağlayan kanunlar (1879) ile Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye (1879)
ve Usul-i Muhakeme-i Ticaret (1861) Kanunları, Fransız hukuk mevzuatından iktibas edilen
kanunlardır. Kanun-i Esasi (1876), Usul-i Muhakemat-ı Hukukiyye (1879) ile son Ceza
Kanunu (1858), karma nitelikli kanunların başında gelmektedir. Özel hukuk alanında ise
Ticaret Kanunnamesi (1850) ile Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi (1863) iktibas edilen
kanunlardır. Bunun dışında kalan ve önemli bir bölümü özel hukuk alanına giren
düzenlemelerin hemen hepsi dini/örfi hukuka dayanmaktadır.
Karma nitelikli kanunlar içinde 1858 tarihli Ceza Kanunu Türk hukuk tarihçilerinin
büyük ilgisini çekmiş ve bazı önemli tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İslam
hukukunun da önemli düzenlemeler getirdiği ceza hukuku alanında Osmanlı‘nın bu dönemde
yaşadığı değişimleri görmek açısından söz konusu kanun gerçekten ilgi çekicidir.
1858 tarihinde yürürlüğe giren ve bazı tadillerle devletin sonuna kadar yürürlükte kalan
bu kanun kendisinden önce hazırlanmış ve uygulanmış bulunan 1840 ve 1851 tarihli ceza
kanunlarından önemli farklılıklar gösterir. Öncekiler, büyük ölçüde klasik dönem kanunname
geleneğine uygun olarak hazırlanmış iken, 1858 tarihli kanunun hazırlanmasında, hem sistem
olarak hem de muhteva olarak batılı kanunlardan, özellikle de Fransız ceza kanunundan
önemli ölçüde istifade edilmiştir.
1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanununun Kaynakları:
Bu kanunun kaynaklarına gelince, bu hususla ilgili en başta kanunun mazbatasından
bazı bilgiler edinmek mümkündür. Mazbataya göre, rüşvet ve zimmet suçları hususunda 1855
tarihinde hazırlanan 30 maddelik ―Men-i İrtikâp Kanunnamesi‖nin bazı bölümleri ıslah ve
tashihlerle kanun metnine alınmıştır. 1840 ve 1851 tarihli ceza kanunları da bu kanunun
kaynakları arasında görülmektedir. Kanun tasarısı hazırlandıktan sonra görüşleri alınmak
üzere gönderilen ilgili makamlardan biri olan şeyhülislamlığın görüş ve değerlendirmeleri de
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dikkate alınmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.1 Bütün bunların yanında 1810 tarihli
Fransız ceza kanununun (Code Pénal 1810), bu kanunun esas kaynağı olduğunda hemen
hemen görüş birliği vardır. Ancak Fransız ceza kanununun iktibasının veya bundan istifadenin
ne boyutta olduğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı müelliflere göre 1858 tarihli
Ceza Kanunname-i Hümayunu, Fransa ceza kanunun hatalar ihtiva eden bir tercümesidir,2
hemen hemen aynen iktibasıdır.3 Buna karşılık kanunun İslam hukukuna açıkça aykırılık
taşımayan bir niteliğe sahip olduğunu söyleyenler de vardır.4 Bazı müellifler de ―kanunun
esasları Fransız Ceza Kanunundan alınmış olmakla birlikte büyük değişiklikler ve ilaveler
yapıldığı‖ şeklinde orta görüştedirler.5 Ahmed Cevdet Paşa ise, bu kanunun hazırlığında
Fransız Ceza Kanunundan bahsetmez. Ancak hazırlık çalışmalarında yaşanan bazı tartışmaları
aktardığı satırlardan ―Avrupa kanunlarından‖ istifade edildiği sonucunu çıkarılabiliriz.6
Hukuk tarihi metinlerinin hemen hepsinde her ne kadar bu kanunun Fransa Ceza
Kanunundan istifade edildiği zikredilse de, bunun yalın bir ―iktibas‖ olduğunu söylemek o
kadar kolay görünmemektedir. Bir defa Fransa Ceza Kanunu 484 maddedir.7 Osmanlı Ceza
Kanunu ise 264 maddedir. Ayrıca bu kanuna, İslam hukukuna ve Osmanlı uygulamasına
uygunluk açısından bazı maddelerin de eklendiğini dikkate alırsak Osmanlı Ceza Kanununun
mehaz kanuna yakın sayıda, hatta daha fazla madde içeriyor olması gerekirdi ve arada 220
maddelik bir fark olmazdı. Ayrıca diğer kanunlarla birlikte 1858 tarihli Osmanlı ceza
kanununu da Fransızcaya tercüme eden ve Fransız ceza kanunundan alınan maddeleri de
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gösteren George Young‘ın tespitlerini esas alırsak, Osmanlı ceza kanununda, sadece 126
maddede alıntı yapılmıştır.8 Buna göre Osmanlı ceza kanunu maddelerinin büyük bir kısmı
Fransız ceza kanunundan farklı kaynaklara dayanmaktadır.
Osmanlı kanunlaştırmaları üzerinde Fransa etkisinin yoğunluğunun bilinmesine ve ceza
kanununun hazırlanmasında da tabii olarak buradan istifade edileceğinin akla gelen ilk
düşünce olmasına rağmen Cevdet Paşa‘nın sözlerinden, üzerinde çalışılan metnin Fransız
Ceza Kanunu olduğu sonucunu çıkarmak kolay değildir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla
Cevdet Paşa, Tezakir’de bu kanundan sadece iki yerde bahsetmektedir. İlki hükümdara
suikastta bulunanların cezasının idam olması gerektiğini, bu hususun Avrupa kanunlarında da
böyle olduğunu, kanun layihasının da bu yolda tanzim edildiğini, ancak kanun müzakereleri
esnasında ―kanuna yazıp ilan ederek insanların aklına böyle bir düşüncenin getirilmesinin
münasip olmayacağı‖ gerekçesiyle metinden çıkarıldığını yazmaktadır.9 Diğer yerde ise
Cevdet Paşa Avrupa kanunlarından hiç bahsetmez.10 Eğer esas metin Fransız Ceza Kanununa
ait olsaydı, Mecelle çalışmalarında olduğu gibi, burada da Cevdet Paşa‘nın bundan söz
etmesinde bir engel olmadığını söyleyebiliriz.11
Bizim yukarıda yaptığımız değerlendirmelerin amacı, 1858 tarihli Ceza Kanununun,
Fransız Ceza Kanununun aynen tercümesi olduğu veya aynen iktibas edildiği şeklinde bir
görüşün isabetli olmadığını ifade etmektir. Söz konusu kanundan büyük ölçüde istifade
edildiği gerçeğine12 rağmen aşağıda görüleceği üzere, hazırlanan kanun taslağı ve müsveddesi
ile nihai metin arasında büyük farklar bulunduğu, taslak üzerinde çok çalışıldığı da bir
gerçektir.
1858/1274 Tarihli Ceza Kanununun Taslağı
1858 tarihli Ceza Kanununun metninin oluşturulması sürecinde komisyon çalışmalarına
ışık tutması bakımından, Millet Kütüphanesi‘nde bulduğumuz ve bu güne kadar herhangi bir
yerde kendisine bir atıf görmediğimiz kanun taslağı ve müsveddesi, kanaatimizce büyük
önem taşımaktadır.13 Bizim ulaştığımız bu taslak, 11 varak olup 52 maddelik bölümüyle
tasarının ancak bir kısmını ihtiva etmektedir. İlk sayfasında “Tashihat-ı vakıa Peder Paşa
merhumun kalemiyle” şeklinde bir not14 bulunan metnin, üzerindeki ve kenarlarındaki
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notlardan ve düzeltmelerden, epeyce çalışılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu notlara bakılacak
olursa söz konusu metnin, komisyon çalışmalarına başlangıç teşkil eden bir metin olduğunu
söylemek mümkündür. Çünkü bu müsvedde üzerinde yer alan notların dahi nihai metinde tam
olarak yer almadığı görülmektedir. Taslak metin ve kanundaki yerleri şöyledir:
MUKADDĠME
(BĠRĠNCĠ FASIL)
(Cinayât ve cünha ve kabâyıha mütaallik mevâddın mücâzât-ı müterettibe ve te’dîbât-ı mukteziyesi
beyanındadır.)
Birinci Madde: Kanunen mücazat olunan ceraim üç nevidir. Birincisi cinayet, ikincisi cünha, üçüncüsü kabahattir.
(Kanun metninde 2.maddede aynen yer almıştır.)
Ġkinci Madde: Mücâzât-ı ta‗zibiyyeyi veya mücazat-ı terziliyyeyi başka başka istilzam eden veya ikisini beraber
müstelzim olan ef‗âl cinayettir. Mücazat-ı idamiyye ve tazibiyye katl ve maatteşhir muvakkaten ve müebbeden küreğe
konmak ve kalebend olmak maddeleridir. Nefy-i ebed ve müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyet mücazat-ı
tahkiriyye ve terziliyyedir. (Kanunda 3.maddede değişik metinle düzenlenmiştir.)
Üçüncü Madde: Mücazat-ı tedibiyyeyi müstelzim olan ef‘al cünhadır. Hapis ve nefy-i muvakkat ve azil ve tecziye-i
nakdi mücazat-ı tedibiyyedir. (Kanunda 4.maddede değişik bir metinle yer almaktadır.)
Dördüncü Madde: Muamele-i tekdiriyyeyi istilzam eden ef‘al ve harekât kabahattir. Yirmidört saatten otuz güne
kadar hapis ve nihayet yüz kuruşa kadar mücazat-ı nakdiye ve lisanen tazir ve tevbih mücazat-ı tekdiriyyedir. (Kanunda
4.maddede değişik bir metinle düzenlenmiştir.)
BeĢinci Madde: İşbu cezaların hüküm ve tertibi ve icrası erbab-ı cinayet ve cünha ve kabaih aleyhine ashab-ı davanın
hukuk ve tazminat-ı matlubesine katan halel getirmeyecektir. (Kanunda 9.maddede aynen yer almıştır.)
Altıncı Madde: Cünha ve cinayete müteallik mevadda memurin-i zabtiyye tarafından göz hapsine alınmak ve cezay-ı
nakdi tertib olunmak ve gerek erbab-ı cinayet ve cünhanın malını veyahut vuku-u cinayet ve kabahatle hasıl olan emvali veya
cinayet ve cünhanın icrasında müstamel olmuş veyahut istimal olunmak üzere bulunmuş olan eşyayı bilhassa musadere
eylemek cezaları dahi müştereken hüküm ve tertib olunabilecektir. (Kanunda 12.maddede değişik metinle düzenlenmiştir.)
Yedinci Madde: Bazı ef‘al-i zahiriye ve bir mukaddime-i icraiyye ile cinayetçe vukubulacak teşebbüsat müteşebbisin
iradetinden hariç bazı ef‘al ve avarız sebebiyle rehin tatil olmuş veyahut tesiratı görülmemiş olsa dahi adeta cinayet gibi
hüküm ve itibar olunacaktır.
Sekizinci Madde: Kabayıha mütedair teşebbüsat ise kanunen tayin olunmuş olan mevaddın gayrı surette kabahat
hükmünde tutulmayacaktır.
Dokuzuncu Madde: Her kabahat ve cünha ve cinayetin taraf-ı hükümetten zahire olunduğu veya müddeisi zuhur
eylediği zamanda mer‘î olan kanun ve nizam ile tedibi icra olunup muahhar olan kanun ile mücazatı icra kılınmayacaktır. (Bu
madde kanunun 15. maddesinde değiştirilmiş metinle yer almaktadır.)
(Birinci Bab)
(Cinayâta müteallik mevaddın cezaları beyanındadır)
Onuncu Madde: İdam zirde muharrer olan mevadda tayin olunan cinayetler ashabı hakkında caridir. Bu cünhaya
mustahak olacak caninin cinayetinin sübutu ve hükmünü havi bâlâsı tuğra-yı gara ile muvaşşah olarak sadır olan emr-i ali
evvelemirde meydanı siyasette alenen kıraat olunmadıkça ol cani katl olunmaz. (Kanunda değiştirilmiş metinle 16.maddede
yer almaktadır.)
Onbirinci Madde: Maktulün cesedi veresesine veresesi olmadığı halde mensup olduğu millet marifetiyle defin
ettirilir. (Kanunda 17.maddede değişik metinle yer almaktadır.)
Onikinci Madde: Kürek ayaklarında demir olduğu halde hıdemat-ı şâkkada kullanılmaktır. Kürek cezasına müstahak
olan şahıs hakkında teşhir usulü dahi icra olunur. Şöyleki cezaya hükmeden divan mazbatasının bir hülasası gayet kalın huruf
ile yazılıp mücazat olunacak şahıs bulunduğu şehirde bir meydana veya memerrinnas olan bir mahalle götürülüp işbu hulasa
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göğsüne konularak iki saat orada tevkif ve halka irae olunduktan sonra ayaklarına demir konularak mahal-i mücazatına
götürülür. Onsekiz yaşından aşağı olan ve yetmiş yaşından ziyade bulunan ashab-ı cinayet işbu teşhir kaidesinden muaf
olacaktır. (Kanunda 19.maddede aynen yer almaktadır.)
Onüçüncü Madde: Müebbeden kürek ba‘det-teşhir dersaadette tersane-i amirede ve taşralarda devletçe tayin
olunacak sair mahallerde caninin ayaklarında demir olarak ila vefatihi hıdemat-ı şâkkada istihdam olunmasıdır. (Kanunda
değiştirilmiş metinle 20.maddede yer almıştır.)
Ondördüncü Madde: Muvakkat kürek kezalik ba‘det-teşhir devletin tayin edeceği yerlerde üç seneden onbeş seneye
kadar demirbend olarak hıdemat-ı şâkkada kullanılmaktır. Fakat beş seneden aşağı olan kürek cezası mahallerinde dahi icra
olunabilir. (Kanunda aynen 21.maddede bulunmaktadır.)
OnbeĢinci Madde: Kalebendlik devletçe tayin olunan kalelerin birinde üç seneden onbeş seneye kadar mahbus tevkif
olunmaktır. Kalebend olan şahıs zabtiye nizamatının cevaz verdiği derecede dahil ve hariç kalede bulunanlar ile muhabere
edebilecektir. (Bu madde kanun metninde 23, 24 ve 25.maddelerde değişik bir metinle yer almıştır.)
Onaltıncı Madde: Gerek kalebendlik gerek nefy-i ebed cezalarına müstahak olan şahıs kendisine ikametgah tayin
olunan mahalden firar ederse tutuldukta muvakkat kürek cezasıyla mücazat olunur. (Kanunun 7.maddesinde değişik metinle
yer almaktadır.)
Onyedinci Madde: Nefy-i ebed bir şahsın devletçe tayin olunan bir mahalle müebbeden gönderilip ikamet
ettirilmesidir. Bu halde familyasının olduğu mahalle naklini isterse müsaade olunur. (Kanunun 28.maddesinde aynı metinle
yer almaktadır.)
Onsekizinci Madde: Müebbeden rütbe ve hizmetten mahrumiyet cezası mücrimin maaş ve rütbe ve memuriyeti ref
olunup fimaba‘d devletçe büyük ve küçük hizmette bulunmaktan ve rütbe ve maaşa nail olmaktan ve nişan takmaktan
mahrum olmasıdır. (Kanunda değişik metinle 29.maddede bulunmaktadır.)
Ondokuzuncu Madde: Müebbeden ve muvakkaten kürek ve müebbeden nefy cezaları daimi olarak tarik ve
memuriyet ve maaş mahrumiyetine müstahak olacaktır. Yalnız kalebendlik cezasında müddet-i mahbusiyetinde işbu
mahrumiyete müstahak olup müddet-i cezasının tekmilinden sonra devletçe ıslah-ı nefs eylediği taayyün ederse tarik ve
istihdam kabiliyetinin iadesi caiz olup fakat kalebendlik müddeti ne kadar ise nısfı mertebesi geçmedikçe işbu iade kabil
olmayacaktır. (30.maddede değişik metinle yer almıştır.)
Yirminci Madde: Muvakkat kürek ve kalebend ve nefy cezaları tanzim olunacak ilam ve mazbataların tasdiki
gününden itibar oluna. (26.maddede aynen yer almıştır.)
Yirmibirinci Madde: Muvakkat hapis cezasına müstahak olanların müddeti hapse duhulü gününden itibar oluna.
(34.maddede değişik metinle yer almıştır.)
Yirmiikinci Madde: İdam ve teşhir cezaları sahib-i cinayetin müteallik olduğu din ve mezhebin eyyam-ı
mahsusasında icra olunmaz. (Aynı yerde aynı metinle yer almaktadır.)
Yirmiüçüncü Madde: İdam cezasına müstahak olan karı hamile olduğunu ledel-ifade hamli tahakkuk ve kesb-i
sübut eylediği takdirde cezası vad-ı haml ettikten sonra icra olunur. (18.maddede aynen yer almaktadır.)
Yirmidördüncü Madde: Muvakkat prangaya vad olunacak veyahut kalebend olacak eşhas müddet-i cezaları
zarfında hukuk-u adiye-i şahsiyeden sakıt olacaklarından müddet-i muayyene-i mezküre zarfında kendi emval ve emlakını
idare etmek üzere kendi reyiyle canib-i hükümetten bir vasi nasb ve tayin oluna. (27.maddede değişik metinle yer
almaktadır.)
YirmibeĢinci Madde: Yirmidördüncü maddede muharrer ceza sahiplerinin emval ve emlaki müddet-i cezalarını
tekmil ettikten sonra kendilerine iade olunarak tayin olunan vasiler dahi idare-i vakıalarının muhasebatını kendilerine i‘tâ
eyleyeler. (27.maddede değişik metinle yer almıştır.)
Yirmialtıncı Madde: Bu makulelerin müddet-i cezası cari oldukça îradlardan bir akça kendilerine i‘tâ olunmaya.
(27.maddede değişik metinle yer almıştır.)
Yirmiyedinci Madde: Nefy-i muvakkat cezasına müstahak olan şahıs müddet-i cezasını tekmil etmezden evvel
menfasından firar ile memalik-i mahruse-i saireye gider ise işbu kabahati ledes-sübut müddet-i bakiyesi mikdarı kalebend
olmak cezasıyla mücazat kılına. (7.maddede değişik metinle yer almıştır.)
Yirmisekizinci Madde: Ref-i rütbe ve hukuk-u şahsiyeden müebbeden iskat cezaları evvela memuriyetten azil ile
ilelebed hizmet-i devlet-i aliyyede istihadam olunmak ve saniyen kaffe-i hukuk-u mülkiyeden ve gerek nişanı talik etmek
salahiyetinden mahrum olmak salisen icray-ı tahkikatta kullanılmak ve bir davada istişhadı lazım geldiği takdirde ifadesi
bayağı malumat hükmünde kabul olunup davaca hükümsüz tutulmak ve rabian vasilik ve familyaca işlerde bulunmak misillü
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mevad icrasına muktedir olmamak ve hamisen silah taşımak ve hizmet-i askeriyede istihdama salih olmamak ve hiçbir
mektepte hocalık ve saire misillü bir sanatta kullanılmamak hususlarından ibarettir. (31.maddede değişik metinle yer
almıştır.)
Yirmidokuzuncu Madde: Ref-i rütbe ve hukuk-u şahsiyeden iskat cezası başlıca ceza olarak hükmolunduğu
takdirde beş seneden ziyade olmamak üzere hapis cezası dahi birlikte hükmolunacağından sahib-i kabahat bir ecnebi veyahut
hukuk-u şahsiyesini zayi etmiş tebadan olduğu takdirde mutlaka hapis cezası hüküm oluna. (32.maddede değişik metinle yer
almıştır.)
Otuzuncu Madde: İdam ve müebbed veyahut muvakkat pranga ve nefy-i ebed ve kalebend ve nefy-i muvakkat ve
ref-i rütbe ile hukuk-u şahsiyeden iskat cezaları hükmeden karar ve ilamların hulasa-i meali evrak-ı mahsuse ile ilamın
tanzim olduğu eyalet merkezinde ve cinayet ve kabahatin vukubulduğu kazada ve gerek ilamın icra olunacağı mahalde ve
mücrimin sakin olduğu mevkide başka başka yaftalar yapıştırılarak ilan oluna. (33.maddede değişik metinle bulunmaktadır.)
Otuzbirinci Madde: Hapis cezası devlet hapishanelerinde müddet-i mahkume içinde tevkif olunmaktır. Bu mekule
mahbusların devletçe tayin olunan usul ve nizama ve hallerine göre ve kendilerine istidadı olan münasip işlerle işgal
olunmaları caiz olacaktır. (34.maddede değişik metinle düzenlenmiştir.)
Otuzikinci Madde: Nefiy mücazatı bulunduğu yerden bir başka mahalle gönderilip tağrib olunmaktır. (Değişik
metinle 35.maddede düzenlenmiştir.)
Otuzüçüncü Madde: Azil cezası memuriyeti ve hizmeti olanların memuriyetlerinden çıkarılması ve hizmete mahsus
maaşı olanların kat olunmasıdır. Ve ceza tayin olunan müddet içinde hizmet ve maaşa nail olamayacaktır. İşbu maddede
beyan olunan azil cezası cünha ve cinayat-ı sabite üzerine kanunname-i hümayun mucibince azil lazım gelenler haklarında
olduğundan adem-i iktidar ve idaresine veyahut vuku-u istifasına mebni memuriyetten infisal edenler bu kayıttan
müstesnadırlar. (Değişik metinle 36.maddede yer almıştır.)
Otuzdördüncü Madde: Mücazat-ı nakdiye bir şahıstan kanunen tedip için akça alınmasıdır. Mücrim olan şahsa hem
hapis ve hem de cezay-ı nakdi hükmolunup da cezay-ı nakdiyi adem-i iktidarı cihetiyle veremeyen olur ise evvel şahsın
müddet-i mahbusiyyetinin nısfı ilave ile müddet-i mahbusiyyeti temdid olunacaktır. Ve yalnız cezay-ı nakdi hüküm olunup
da veremez ise mücazat nakdiyenin mikdarına göre yirmi dört saatten üç aya kadar hapse konulur. (Değişik metinle
37.maddede bulunmaktadır.)
OtuzbeĢinci Madde: Darp, mücrimin, telefini icap eden yerlerine olmayarak on değnekten yüz değneğe kadar darp
olunmasıdır. (Bu madde, kanunda yer almamaktadır.)
Otuzaltıncı Madde: Kanunun tayin ettiği ahvalden mâada hallerde mükerrerler hakkında ceza iki kat olacaktır.
(Aynen 8.maddededir.)
Otuzyedinci Madde: Kanunun mesağına göre işbu cezalar bazen yalnız ve bazen ikisi beraber olarak icra
kılınacaktır. (Değişik metinle 6.maddede yer almıştır.)
Otuzsekizinci Madde: Kabayıha müteallik mevaddı hüküm ve tesviye edecek mehakim canibinden bazı hukuk-u
şahsiyeden iskat olunmak yani evvela devlet aliye memuriyetlerinden istihdam olunmak ve saniyen hizmet-i celile-i
askeriyede kullanılmak ve salisen bir madde tahkike memur olmak veyahut senedat-ı mevsukada şahit yazılmak ve rabian
mehakimde istişhad olunmak misillu hukuk-u şahsiye icrasından mahrumiyet cezası dahi tertib olunabilir. (Değişik metinle
38.maddede düzenlenmiştir.)
Otuzdokuzuncu Madde: Devletin dahilen ve haricen asayişini ihlal edecek cinayat ve kabayıha cüret etmiş olan
eşhaş kanunen tayin olunacak müddet-i cezaiyesini tekmil ettikten sonra mutlaka zaptiye nezareti altında bulunacaktır.
(Değişik metinle 13.maddede bulunmaktadır.)
Kırkıncı Madde: Mevadd-ı muharrereden başka kanunen lazım gelmedikçe hiç kimse zaptiye nezareti altına
alınmayacaktır. (Aynen 14.maddede yer almıştır.)
Kırkbirinci Madde: Emval-i mesrukanın aynen istirdadı veyahut tazminatı mutlaka ol cinayetin failine hükmolunur.
(Değişik metinle 44.maddede düzenlenmiştir.)
Kırkikinci Madde: Cezay-ı nakdi ve istirdad-ı emval-i mesruka ve tazminat ve küzeşte ve masarif-i saireye dair
tanzim olunan ilanat-ı kanuniye mahkumun imtinaı takdirinde hapis ve tazyikle icra oluna. (Aynen 11.maddede yer almıştır.)
Kırküçüncü Madde: Cezay-ı nakdi hazine-i devlete ait olmak üzere hükmolunup sahib-i cinayet müddet-i cezası
tekmil ettikten sonra bu cezay-ı nakdiyi îta etmemesinden dolayı altı ay kadar hapis olunup da cezay-ı nakdiyi ifaya kudreti
olmadığını isbat eder ise muvakkaten sebili tahliye oluna. Bu cezay-ı nakdi için hapsi eğer kabayıha müteallik mevadda dair
olursa üç mâhdan ziyade olmaya ve muvakkaten sebili tahliye olunanların kesb-i kudret eyledikleri haber alındığı gibi ahz ve
tahsil ve muhalefet vukuunda hapis ve tazyik oluna. (Aynen 39.maddede yer almıştır.)
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Kırkdördüncü Madde: Bir cinayet ve kabahate müttehiden mütecasir olanların cezay-ı nakdi ve istirdad-ı emval-i
mesruka ve tazminatı ve saire ifasında kefil bil-mal kaidesine tatbikan hangisinin kudreti ziyade ise ondan ahz ve tahsil
kılına. (Değişik metinle 46.maddede yer almıştır.)
KırkbeĢinci Madde: Cezay-ı nakdi ile beraber emval-i mesruka istirdadı ve tazminat vesaire birlikte hükmolunduğu
takdirde evvel bievvel emval-i mesruka ve tazminat tahsil oluna. (Aynen 10.maddede yer almıştır.)
Cinayet ve kabahat için mesul veyahut mafuvv veya mücazata müstahak olan eĢhasa dairdir.
(Kısm-ı Evvel)
Kırkaltıncı Madde: Cinayet ve kabahatin müşterek failleri dahi kanunun sarahati olan maddelerden gayri mevadda
ol cinayet ve kabahatin asıl failleri gibi mücazat oluna. (Değişik metinle 45.maddede yer almıştır.)
Kırkyedinci Madde: Kuvve-i maliye ve nüfuziye ile veya hiyel ve desais imaliyle bir cinayet ve kabahatin vukuuna
aherini davet eden veyahut bir şahsın o makule cinayatı irtikap etmesi için talimat veren veyahut ol cinayet ve kabahatin
icrasında müstamel olan esliha ve âlât ve esbab-ı saireyi bile bile tedarik ve îtâ eden veyahut bir cinayet ve kabahatin
vukuunu teshil veya icrasını mucib olan vukuatta erbab-ı cinayete bilerek muavenet eyleyen eşhas asıl sahib-i cinayet ve
kabahat gibi mücazat oluna. Ancak bu mekule cinayetleri tertip eden eşhas devletin dahilen ve haricen emniyetini ihlal
edecek cinayete mahsus olan ceza ile mahkum olmaz. Yani cinayetleri ihlal asayiş-i umumiyeyi veyahut haricen fesadı
müeddi olacak dereceye varmaz ise ol halde muavinlerine asıl sahib-i cinayet gibi mücazat oluna. (Burada yapılmak istenen
düzenleme, muhtemelen, bir önceki maddenin kanunda yer almasının yanında, kanunda “devlet-i aliyyenin emniyet-i
dâhiliyesini ihlal eden cinayet ve cünhalar” kapsamında görülerek 55, 56, 57, 58 ve 63.maddelerinde örgütlü suçlar
bağlamında farklı bir şekilde düzenlenmiştir.)
Kırksekizinci Madde: Devletin emniyet haline ve gerek asayiş-i umumiyesine ve halkın mal ve canına dokunacak
taaddiyat edenlerin harekat-ı kabihasını bilip de bila zarure bunlara sığınacak ve içtima edecek mahal verenler şerik-i cani
gibi mücazat oluna. (Bu madde de kısmen 63.madde kapsamında ve değişik bir metinle yer almıştır.)
Kırkdokuzuncu Madde: Bir cinayet ve kabahatin irtikabıyla istihsal olunmuş olan emval ve eşyay-ı mesrukanın
cümlesini veyahut mikdarını bilerek mecburiyet-i sahihası olmadıkça ketm ve ihfa edenler ol cinayet ve kabahatin asıl failleri
gibi mücazat oluna. (Kanunda bu maddeye benzer bir düzenleme göremedik.)
Ellinci Madde: İdam cezası asıl sahib-i cinayet hakkında hükmolunduğu takdirde bunun yatağı hakkında dahi
müebbeden kürek cezası hükm oluna ve her halde müebbed kürek ve nefy-i ebed cezaları şerik-i cani olanların ledel-iştirak
kanunun idam ve müebbed kürek ve nefy-i ebed cezalarının hükmettiği ahvale vukufu olduğu sabit ve muhakkak olmadıkça
şerik-i cani cihetinde yalnız muvakkat kürek cezası hükmoluna. (Kanunda 63.maddede değişiklik yapılarak düzenlenmiştir.)
Ellibirinci Madde: Sahib-i cinayet ve kabahat bir cinayet ve kabahati hin-i irtikabında cinnet halinde bulunduğu
veyahut kendisinin mukavemet edemeyeceği bir zaruret-i şedide ile mecbur olmuş olduğu sabit olursa mücazat-ı kanuniyeden
mafuv tutula. (Değişiklikle 41.maddede düzenlenmiştir.)
Elliikinci Madde: Hiçbir cinayet ve kabahat kanunun sarahat ve cevazı olmadıkça af olunamaz veyahut cezası
kılınamaz. Fakat bu misillülerin affı veyahut tahfif-i cezası mutlaka irade-i seniyye-i hazret-i padişahi suduruna muhtaçtır.
(Değişik bir metinle 47.maddede düzenlenmiştir.)
Elliüçüncü Madde: Sahib-i cinayet ve kabahat hadd-i buluğa vasıl olmadığı sabit olduğu halde af oluna. Ancak bu
mekuleler bulundukları hale göre kendi valid ve akrabalarına ve valide ve akrabası taraflarından kefalet-i kaviye
gösterilmediği halde polis marifetiyle bir ıslahhaneye teslim kılına. (Değişiklikle 40.maddede yer almıştır.)

Sonuç ve Değerlendirme:
Ele aldığımız Ceza Kanununa ait bu taslak metinle kanun metni arasında yaptığımız
mukayeseden şu sonuçları çıkarmak mümkündür:
— Kanunun ilk maddesinde yer alan ―bu kanunla şeriatın devlet başkanına tanıdığı tazir
cezalarının düzenlendiği ve şeriatın şahıslara tanıdığı haklara zarar gelmeyeceğini‖ beyan
eden madde, bu metinde yoktur. Daha sonra tashih çalışmaları esnasında bu madde yan sayfa
boşluğuna not edilmiş ve esas metne alınmıştır. Bu durum bize kanunun hazırlık sürecinde
İslam hukukunun dikkate alındığını açıkça göstermektedir.
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— Bu taslakta önceki kanunlarda da yer alan değnek cezası bulunmaktadır (md. 35).
Kanunda yer verilmeyen bu düzenleme, Fransız Ceza Kanununda da bulunmadığına göre
önceki Osmanlı Ceza Kanunlarından alınmış olmalıdır.
— Suça iştirak fiili ve buna verilecek cezalar, kanundan daha detaylı ve devlete karşı
işlenen suçlardan ayrı olarak düzenlenmiştir. Bunların ele alınış şekli nihai metinden çok
önceki ceza kanununa benzemektedir. Daha sonra bunların bir kısmı, kanun yazımı esnasında
farklı bablar içine derc edilmiştir.
— Taslaktaki maddelerin bir kısmı aynen, büyük bir kısmı ise değiştirilerek nihai metne
alınmıştır. Bazı maddelere ise kanunda hiç yer verilmemiştir.
— Taslaktaki 47–50. maddeler suça iştirak, azmettirme, yardım ve yataklık suçlarını
düzenlemektedir. Kanunda ise bu konular tasarıdaki kadar sarih düzenlenmemiş, kısmen
dâhili emniyeti ihlal kapsamında 55–58.maddelerde, daha çok örgütlü suçlar bağlamında ele
alınmıştır.
— Taslak metnin sistemi de asıl kanundakinden farklıdır. Mukaddime ―birinci fasıl‖ ile
başlamakta, ilk 9 maddeden sonra ―birinci bab‖ gelmektedir. 31. maddeden 45. maddeye
kadar ―ikinci bab‖ yer almaktadır. Sonra da ―Cinayet ve kabahat içün mesul veyahut mafuv
veya mücazata müstahak olan eşhasa dairdir‖ üst başlığıyla ―kısm-ı evvel‖ başlamaktadır.
Kanunda ise mukaddimedeki genel hükümler (1–47. md.) dört fasıl içinde bulunmakta, sonra
―birinci bab‖ ve alt bölüm olarak ―birinci fasıl‖ ile devam etmektedir.
Görüldüğü üzere bu müsveddenin hem sistemi, hem bölüm başlıkları, hem de
maddelerin tanzimi ve içeriği esas kanun metninden epey farklılıklar taşımaktadır. Bütün
bunlar, kanunun Fransız veya diğer batılı kanunlardan istifade edilmediğini göstermez. Ancak
―aynen iktibas‖ veya ―tercüme‖ olmadığını, dahası hazırlık sürecinde başka kaynakların
yanında İslam hukukunun getirdiği düzenlemelerin de dikkate alındığını ortaya koymaktadır.
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