1274/1858 TARIHLI OSMANLI CEZA
KANUNNAMES~ N~N HUKUKI KAYNAKLARI,
TATB~ K ~EKLI VE MEN'-~~~ RT~ KAB KANUNNAMES~~
Yrd. Doç. Dr. AHMET AKGÜNDÜZ
I — GENEL OLARAK OSMANLI CEZA HUKUKU
Osmanl~~hukukçular~ na göre ceza hukuku, "insan toplumunun Allah
tarafindan irade edilen ~ekilde medeni olarak ya~ay~ p terakki edebilmesi için
vaz' edilen kanun ve nizamlar~ n hükümlerini korumak amac~ yla konulan
kaidelerden" ibarettir. Kanun ve nizamlar~ n hükümlerini koruma görevi
ceza hukukuna has de~ilse de, ceza hukuku s~ rf bu gaye için var oldu~undan,
bu fonksiyonu ile tarif edilmi~tir. Yoksa protesto ve haciz gibi birtak~m
tedbirler de bu fonksiyonu icra için kabul edilen tedbirlerdir °. Yap~lan bu
tarif temel anlam itibariyle günümüzdekinden farks~zd~ r. Maksat ayn~~ ama
ifade ve üsluplar farkl~d~ r 2. Bilindi~i gibi Osmanl~~ Devleti bir kamu hukuku
dal~~ olan ceza hukuku alan~ nda da, Islam hukukunun hükümlerini
benimsemi~ tir. Onun müsaade etti~i ölçüde baz~~ ceza kurallar~ n~~ kabul
etmi~~ve kanunname tarz~ nda ortaya koymu~tur 3. Bu sebeple Osmanl~~
hukukunda da ceza hukukuna Islam hukukunda oldu~u gibi "Ukubat"
denmekte ve Mecelle'de de "Ukubat", yapt~~~ m~z tarif do~rultusunda izah
edilmektedir 4 .
Cumhuriyet Türkiyesinde Osmanl~~ hukuku ile ilgili ara~ t~rmalar~ n bir
ço~u bizzat ana kaynaklara inemedi~inden, var~lan sonuçlarda da
hatahlar~ n ço~unlukta oldu~unu söyleyebiliriz. Bunlardan biri de 1274 /
1858 tarihli Ceza Kanu~~ name-i Hümayunu hakk~ nda söylenenlerdir 5. Bu
sebeple biz bu makalemizde bu Kanunnamenin hukuki kaynaklar~ n~,
günümüz hukukçular~~ taraf~ ndan çok merak edilen tatbik ~eklini ar~iv
kaynaklar~ na inerek aç~ klamaya çal~~aca~~z.
Ahmed Salahattin, Tarih-i Kanun-1 Ceza, ~sti~are Ceridesi, 19 Mart 1324 No: 27 S. 75.
Kr~: Taner, Tahir, Ceza Hukuku, ~stanbul 1949, s. 2, Artuk, Emin, Ceza Hukukuna
Giri~, ~stanbul 1983 s. 15.
3 Örne~in bkz. Kanuni Sultan Süleyman Han-1 Evvel Kanunnamesi, Serkiz Karakoç,
Külliyat-~~ Kavanin, Dosya No: 1 Metin No: 6091 (Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Yazma).
4 Mecelle, Md. ~ .
5 Taner, age, s. 149-150, ayr~ca bkz. Artuk, age, s. 72.
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Yukar~da da söyledi~imiz gibi Osmanl~~ Devleti, ceza hukuku olarak
Islam hukukunun "Ukubat" ile ilgili hükümlerini uygulam~~ t~r. Bilindi~i
gibi, "Ukubat" yani Islam ceza hukuku üç k~s~md~ r: Birinci k~s~m, nasslarm,
yani Kur'an ve hadis metinlerinin, miktar ve s~n~ r~ n~~ aç~klad~~~~belli
cezalard~ r ki, bunlara had cezalar~~denir ve bu kelimenin ço~ulu olan "ElHudud" ba~l~~~~ alt~nda fik~h kitaplar~nda aç~klan~r. Had cezalar~n~~
gerektiren suçlar h~ rs~zl~k (sirkat), yol kesmek veya e~kiyal~k, kazf (iffete
iftira), zina, ~arap içmek, irtidat ve -görü~~fark~~ bulunmakla beraberisyandan ibarettir. ikinci k~s~m, ~ahsa kar~~~i~lenen cinayetlerdir ki, cezas~~
k~sas ve tazminat olarak da diyettir. Bunlar da yine fik~h kitaplar~nda
Kitabü'l-Cinayet veya El-k~sas ba~l~~~~alt~ nda i~lenmi~tir. üçüncü k~s~m ise
nasslarda miktar ve s~ n~ r~~ belirtilmemi~, belki takdiri devlete b~ rak~lm~~~olan
cezalard~r. Bu cezalar~ n devlet tarafindan tesbit ve tayin edilmesine ve
bunlar~n biraraya getirilerek Kanunname ad~~ alt~ nda toplanmas~ na mani
~er'i bir yasak yoktur. I~te Osmanl~larda ve di~er Müslüman Türklerde,
f~k~ h ve fetva kitaplar~ n~ n yan~ nda gördü~ümüz yasa ve kanunnameler,
"~er'-i ~erife" muhalefet için veya Islam ceza hukuku hükümleri
be~enilmedi~i için de~il, belki islam hukuku, hükümdara bu çe~it cezalar~ n
tayin ve tesbitinde yetki verdi~i için, belli alanlarda (tazir cezalar~~
alanlar~ nda) ç~kar~lan hukuki düzenlemelerdir. Ve bu hukuki düzenlemeler,
Islam~n, zaman~ n yasama organlar~na verdi~i yetkiye dayan~larak, fikh~ n
bo~~b~ rakt~~~~sahalar~~doldurmu~tur ve fikha ayk~ r~l~k sözkonusu de~ildir 6.
Baz~~ istisnalar hariç.
"Islam hukukuna göre zina f~ilinin cezas~~ recm veya dayak iken, Fatih
Kanunnamesinde bunun yerine para cezas~~ konulmas~" ve benzeri
hükümler ileri sürülerek ifade edilen Osmanl~~ Kanunnamelerinin had
cezalar~n~~ da de~i~tirdi~i iddias~~ ise 7, yine meselenin asl~ n~~
ara~t~ ramamaktan ileri gelmektedir. Zira bir zina fiili yahut h~ rs~zl~ k, e~er
had cezalar~~tatbik edilecek ~ekilde isbat edilemiyorsa, suçlu had cezas~ndan
kurtulsa bile tazir cezas~~ ile cezaland~ r~labilmektedir. Ayn~~ ~ey ~ahsa kar~~~
i~lenen cinayetlerde de geçerlidir. Kanuni'nin Ceza Kanununamesindeki ~u
hüküm bunun en büyük delilidir: "E~er bir kimse adam öldürse k~sas edeler,
cerime (yani para cezas~ ) almayalar; e~er k~sas etmeseler veya k~sas laz~m
Hukuk-~~ Aile Kararnamesi Mazbatas~ , Ceride-i Adliye, Ynl, 2, s. 950-951, Ali~sl,
Mahmut, Ruhu'l-Maân~ , Beyrut, c. 28, S. 20-22. Aksi fikir için bkz Köprülü, M. Fuad, Islam
Medeniyeti Tarihi, Ankara 1977, S. 303-311, Barkan, Ö.L. Islam Ansiklopedisi, Kanunname
md.
7 Kantar, Baha, Ceza Hukuku, Ankara 1937, s. 69, Artuk, age, 68.
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ol~ cak katil olmasa ganiden bin akçe daha ziyadeye gücü yetse dörtyüz;
vasatü'l-halden alt~ yüz akçeye malik olsa ikiyüz; ve fakirden yüz akçe cerime
alma." 8.
Osmanl~lar~ n had cezalar~~ ve ~ahsa kar~~~i~lenen cinayetlerde, harfiyyen
Islam hukukuna ayk~ r~~ hareket etmedikleri belki "~er'i hükümlerden k~l ucu
kadar ayr~lmad~ klar~" ar~ivlerdeki ~er'iye sicillerinden, hukukun as~l
tatbikat örnekleri olan fetva kitaplar~ ndan, Osmanl~~ ~eyhülislamlar~ n~n
yazd~ klar~~eserlerden ve de sözü geçen Kanunnamelerden anla~~lmaktad~r.
Kanuni Sultan Süleyman'~n Kanunnamesini haz~ rlayan ~eyhülislam
Ebussuud'dur, ayr~ca bütün fas~llar~ nda ~er'i had ve k~sasdan bahsedilmektedir. Tanzimat' tan sonra Abdülmecit devrinde ç~ kar~lan ceza kanunnamelerinde ise, biraz sonra daha uzunca bahsedece~imiz gibi, had ve k~sas
cezalar~~ yani can, mal ve namus emniyeti için ~er'-i ~erifçe vaz'olunan
cezalar adimül-indirast~ r, yani zamanla de~i~mez, kaybolmaz temel hukuk
kaideleridir 9 diye tavsif olunmu~tur.
II — 1858 TARIHLI CEZA KANUNNAME-I HOMAYUNU VE
HUKUKI KAYNAKLARI
Buraya kadar k~sa da olsa atf-~~ nazar etti~imiz Osmanl~~ ceza
hukukunun, as~l önemli safhas~ na, yani Tanzimat sonras~~ üçüncü ceza
kanunu olan 1858 (1274) tarihli Kanunnameye geçelim. Bu Kanunnamenin, ço~u yazarlar~n "' iddia etti~i gibi, 1810 tarihli Frans~z Ceza
Kanununun hemen hemen aynen ve hatal~~çevirisi, ~er'i hükümleri temel
sayan ~~256 / 1840 ve ~~ 267 / 1851 tarihli Kanunnamelerin tersine, laik
hükümlerden meydana gelmi~~bir Kanunname mi, yoksa eskinin devam~~
olmakla beraber Tanzimat~ n tesiriyle, hele hele Avrupai Kanunlar~n nakil
ve tercümesi ak~ m~n~ n etkisiyle yeni üslup ve sistematikle donat~lm~~, kökü
mazide olan bir Kanunname mi oldu~unu ara~t~ rmam~z gerekecektir.
Yani 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi hakk~nda, pe~in hükümler vermek
veya verilenleri aktarmak yerine, ar~iv malzemelerine dayal~~ ara~t~ rma
yaparak sonuca varmay~~ tercih ediyoruz.
8 Ceza Kanunnamesi, KK, Dosya No: 1 Metin No: hog I, Ikinci Fas~l, ayr~ca Bkz. Udeh,
Abdülkadir, Et-Te~riü'l-Cinaiyyi'l-Islami, Beyrut, C. II, S. 421 vd.
9 1267/1851 tarihli Kanun-1 Cedid Mukaddimesi, Karakoç, KK. Dosya No: 5, Metin No:
997, Atik Mecmua-i Kavanin ve Nizamat, Sene 1267 S. 128.
1° Kantar, age, s. 74 vd. Taner, age, s. 149-150, ayr~ ca bkz. Tanzimat Devrinde Ceza
Hukuku, Tanzimat I, Istanbul 1940, S. 221-232, Artuk, age, 72-73.
n Ahmed Salahattin, age, 1C, No: 27 s. 78-79, Karaman, Hayrettin, Mukayeseli Islam
Hukuku, ~stanbul 1974, C. I, s. 166-168.
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Esefle ~ unu belirtmek isterim ki, bu Ceza Kanunnamesi hakk~ndaki
gayr-~~ilmi hükümler yabanc~~ bilim adamlar~~için de söz konusudur. Mesela
Müslüman Arap hukukçular~~bile, gerekli ara~t~ rmay~~ yapmadan, bu
Kanunname ile "~er'-i ~erifin" "Ukubat" hükümlerinin tamamen
terkedildi~ini rahatl~kla eserlerinde söyleyebilmi~lerdir '2. Ayr~ca henüz bu
Kanunnamenin Türkçe'ye bile çevrilmedi~ini, ilk Türkçe çevirisinin
"Mukayeseli ~slam ve Osmanl~~ Hukuku Külliyat~ " isimli eserimizde
yay~nland~~~ n~~belirtmek isterim 13 .
Bu k~sa giri~ten sonra ~imdi de 1274 /1858 tarihli Kanunnamenin
hukuki kaynaklar~ n~~tetkike geçelim:
Bir kanunun mahiyetini gösteren en önemli materyal, o kanunun
kendisi, esbab-~~ mucibesi ve de kanun tasar~s~ n~~ haz~ rlayan komisyonun
mazbatas~d~ r. Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ ivindeki 65/1-3 nolu ceza hukuku
dosyas~ ndaki belgeler, özellikle Komisyon Mazbatas~~ konu hakk~nda en
sa~lam ve önemli belgedir. Bu önemli belgeyi aynen vermeden önce ~unu da
hat~ rlatmakta yarar var; Mazbatada da zikredildi~i gibi uzun uzad~ya
esbab-~~ mucibe (gerekçe) lâyihas~~ yazmaya gerek duyulmam~~t~ r. Buna
sebep, bu yeni kanunun eskinin ayn~s~ , tekrar~~ve de ~slah-tashih edilmi~~yeni
sistematik içinde baz~~ ilaveler yap~lm~~~ ~ekli olmas~d~ r. Bu bizim için
önemlidir. Bahsetti~imiz sebep Komisyon Mazbatas~~ve Sadaretin Arz
tezkeresi içinde tekraren zikredilmektedir ' 4.
Makalemizin temelini te~ kil eden Komisyon Mazbatas~ n~~ buraya
aynen al~ yoruz. 21 Zilhicce ~~274 tarihinde Sadarete arzedilen Mazbatan~n
Ar~ivde mahfuz orijinalinden al~ nm~~~sureti ~öyledir:
"Malüm-~~ Mi-i Vekâlet-Penahileri buyuruldu~u üzere bir müddetten
beru Meclis-i Tanzimatta terkim ve tanzim olunmakta olan Ceza
Kanunnamesi müsveddesi sâye-i muvaffakiyet-vâye-i Hazret-i Mülûkânede
reside-i hadd-i hitam olmu~~oldu~undan usulü vechile lüzumu miktar
nüshas~~tab'ettirilerek li-ecli't-tetkik icabeden zevât-i fihâm hazerât~na birer
nüshas~~ gönderildi~i s~ rada taraf-~~ Me~ihat-Penahiye dahi bir nüshas~~
gönderilmi~~idi. Taraf-~~ Hazret-i Mü~arünileyh'den derci tensip buyurulan
bir kaç mesele-i mühimme dahi müteall~ k oldu~u maddelere zam ve ilave
12 El-E~kar, Ömer Süleyman, E~-Seriatii'l-Ilahiyyeli'l-Kavani'l-Cahiliyye, El-Kuvait
1983, s. 64-65.
13 Akgündüz, Ahmet, Mukayeseli Islam ve Osmanl~~ Hukuku Külliyat~, 6. kitap (Dustur
I.T.C.I, s. 537 vd. ile Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi, Dosya Usulü No: 65/1-3 den naklen).
14 Bkz. Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), Dosya No: 65/1-3 Akgündüz, age, 6. Kitap.
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olunarak manzûr-~~ âli-i Hidivileri buyurulmak üzere takdim-i pi~gâh-~~
âs~fâneleri k~l~nm~~t~ r. Kanunname-i Mütekaddimenin mütezamm~n oldu~u mevâdd, zab~ ta-i lâzimenin esas~~olmas~yla ve zeman-~~ ma'delet-ni~an-~~
Hazret-i Padi~ahide bunun yaz' ve ne~ rine derkâr olan ihtiyaç nezd-i
hikmet-i vefd-i Sadaret-Penahilerinden malum bulunmas~yla lüzumu
bahsinden sarf-~~nazar olunmu~~ve i~ bu Ceza Kanunnamesi müsveddesinin
ecza-y~~ asliyesinden olup bâ-irade-i seniyye evvel be evvel ne~r ve ilan
olunan Men'-i Irtikâb Kanunnamesinin baz~~ bendleri ~slah ve tashih ile
yerle~tirilmi~~oldu~undan muvaf~k-~~emr ü irade-i âs~ faneleri oldu~u ve icray~~ ahkâm~ na müsaade-i ma'delet-âde-i Cenab-~~ Padi~ahi ~âyân buyuralarak
bâlâs~~ Hatt-~~ Hümayun-i meyâmin-makrun-i Hazreti Hilafet-Penahi ile
tev~ih ve tenvir buyuruldu~u halde, gerek men'-i irtikâba dair mukkademce
ne~r ve ilan k~l~ nan ve gerek derdest olan Ceza Kanunnamelerinin ahkâm~~
bunun her yerde ilan~~ gününden itibaren ilga olunup, ba'd-ezin bununla
amel ve hareket olunmak üzere nüsha-i memhuresinin Divan-~~ Hümayun
Kaleminde kayd ve h~fz~ yla beraber ~ imdilik dört bin nüsha tab' ve temsil
ettirilerek kâ~fe-i eyâlet ve liva ve kaza meclislerine ve sair iktiza edenlere
verildikten sonra fazlas~ n~ n dahi istekli bulunanlara fürûhati tensip ve tasvip
olunmu~~olmakla olbabda emir ve ferman Hazret-i Men Lehü'l-emrindir,
2 ~~ Zilhicce ~~274 (1858)
Ahmed Cevdet Muhammed Rü~dü Ahmed Celal
Mühür
Mühür
Mühür
SeyyidMustafaH~fz~~ Mahmud Pa~a Ibrahim Edhem
Mühür
Di~er Memuriyette
Mühür

~evket
Mühür
Muhammed
Mühür" 15 .

Dikkat edilirse Mazbatay~~ haz~ rlayanlardan birisi ve Komisyon
Ba~kan~ , kozmopolit Tanzimat döneminde Avrupai kanunlar m~, yerli
-Islami kökenli kanunlar m~~ tart~~mas~ na yerli- Islami kökenli kanunlar tezi
lehine kar~~ an büyük hukukçu Ahmed Cevdet Pa~a'd~ r 16 . Mazbatadan da
anla~~laca~~~üzere, 1271 tarihli Men'-i Irtikâb Kanunnamesinin ç~ kar~lmas~ndan beri haz~ rl~~~~yap~ lan bu Kanunname sekiz ki~ilik Komisyon
taraf~ ndan haz~ rlanm~~ , Tanzimat Meclisinde tanzim edilerek müsveddesi
tamamlanm~~ t~ r. Müsvedde nüshalar~ , tetkiki icabeden ilim adamlar~na ve
15

~~6

vd...

Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ ivi, Dosya Usulü, 65-1 / 3.
Ayr~ ca: Bkz. Ebül-ülâ Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Pa~a, s• 45
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~eyhülislaml~~a gönderilmi~tir. ~eyhülislaml~ k makam~ n~n öngördü~ü,
de~i~ iklikler ve ilaveler aynen yap~ lm~~ t~ r. I~ bu Ceza Kanunnamesinin
"ecza-y~~ asliyesi" yani ana kaynaklar~~özellikle üç sene önce uzun esbab-~~
mucibe ile ne~redilen ~ 271 tarihli Men'-i Irtikab Kanunnamesi oldu~undan, di~er ana kaynaklar ise elde mevcut Ceza Kanunnameleri bulundu~undan gerekçe yaz~ lmaya lüzum görülmemi~tir.
Zaten bunun böyle olaca~~~daha önce haz~ rlanan Men'-i Irtikab
Kanunnamesinin Esbab-~~Mucibe Mazbatas~ nda da ~öyle ifade olunmu~ tur:
"Hülasa-i kelam mernürinin irtikâb ve irti~âdan men'i, Tanzimat-~~
matlubenin esas~~ olmakla beraber, daima umûr-i devlet bir daire-i
müteselsile ~ eklinde olarak her bir tarafi müsavi tutulup tanzim olunmaz ise
laz~ m olan kuvvet has~ l ve tanzim olunan cihetinin bile yoluna girmesi kabil
olamaz. Binaenaleyh balada ta'dad olunan ~eyler birbirine laz~m ve melzum
kabilinden olup men'-i irtikâb için yap~ lacak nizam ve kanunun devam ve
icras~ n~ n mevkufun aleyhi oldu~undan bunlar~~ dahi beraber dü~ünmek ve
tedabir-i kaviyyesine te~ ebbüs eylemek farizadan oldu~u misillü memürin
içün kabahat yaln~z irtikâb ve irti~â maddeleri olmay~ p onlara müteallik
olan sair töhmetlerin cezalar~ n~~ dahi tayin ile memürin içün bir ba~ ka ceza
kanununun yap~lmas~~ ve muamelat-~~ umumiyeye müteall~ k olan kanun-1
cezan~ n dahi ~slah ve tashihiyle ikisi birle~ tirilerek umumi bir ceza
kanunnamesi tanzim k~l~ nmas~~ icab-~~ hal ve maslahattan görünüp...." 17.
Bütün bu izahlardan anla~~ l~ yor ki '274/1858 tarihli Ceza
Kanunname-i Hümayununu haz~ rlayan Komisyon, kanunu haz~ rlarken,
kendi ta'birleri ile ecza-y~~ asliye olarak ~u hukuki kaynaklar~~ esas
alm~~lard~ r:
127 ~~ /1855 tarihli Men'-i Irtikab Kanunnamesi (rü~vet ve zimmet
suçlar~~ ile ilgili kanunname),
Eski Ceza Kanunlar~ , yani 1256 /184o ve 1267 /1851 tarihli Ceza
Kanunnameleri,
~eyhülislaml~~~ n teklif etti~i ilave maddeler,
Di~er Kaynaklar.
O halde 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi hakk~ ndaki hüküm, k~sa da
olsa, bu dört maddenin tahlili ve bir de kanunun kendi maddelerinin tetkiki
ile verilebilir ve ancak o zaman Kanunnamenin mahiyeti anla~~labilir. Biz
bunlar~~ yapmaya çal~~aca~~z.
17 BOA, Dosya Usulü, No: 65 /1-3, Men'-i irtikâb Kanunnamesi Esbab-~~ Mucibe
Mazbatas~ Vrk. 3/A.
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A-1271/11355 tarihli Men'-i irtikâb Kanunnamesi
1858 tarihli Ceza Kanunnamesinin Komisyon Mazbatas~ndan anla~~ld~~~~gibi Men'-i ~ rtikâb Kanunnamesinin ihtiva etti~i (31 madde)
maddeler memleketin güvenli~inin esas~d~ r ve daha önce irade-i seniyyeye
iktiran ederek yürürlü~e girmi~tir. Bu sebeple gerekçe zikrine de gerek
kalmadan, söz konusu "Kanunnamenin baz~~ bendleri ~slah ve tashih ile"
yeni Ceza Kanunnamesine aynen yerle~tirilmi~ tir. Yani 260 küsur maddenin 30 küsur maddesi bu Kanunnameden al~nm~~ t~r. Acaba sözkonusu bu
Kanunname nas~l haz~ rlanm~~t~ r ve mahiyeti nedir?
Kanunnamenin on sayfal~k uzun ve cidden önemli olan 15 CA 1271 /
1855 tarihli Esbab-~~ Mucibe Mazbatas~ndan 18 ö~rendi~imize göre, bu
Cezaname lâyihas~ n~ n mazbatas~~Safvet, ~ brahim Edhem, Mehmed Fuat,
Mehmet Rü~tü, Mustafa H~fz~, Mehmet R~fat, Muhammed, Es-Seyyid
Mehmet Emin Ali isimli sekiz ki~ilik bir komisyon taraf~ndan haz~ rlanm~~t~ r.
Esbab-~~ Mucibe Mazbatas~~ günümüz hukukçular~na da ~~~ k tutacak
de~erdedir. Bu sebeble hem esbab-~~mucibeyi, hem de lâyihan~n maddelerini
orijinalinden naklen Türkçe harflerle yay~ nlayarak, günümüz hukukçular~n~ n istifadesine arzedece~iz. Ancak mazbata ve lâyihan~ n metnini
arzetmeden önce mazbatamn ~u son cümlesine dikkat çekmek istiyoruz:
"~~bu mütalaat ile yap~lan Cezaname lâyihasm~n sebk (üslûp) ve hükmü
(yani lafz~~ve manas~) efkar-~~ acz ve sâr-~~ âcizânelerimizin eseri olup noksan~~
ind-i abidânemizde müsellem ve meczum oldu~undan ikmali ârâ-y~~
hakay~ k-intima-y~~ vükela-y~~ fiham üzerine ~erefsüdur buyurulacak emir ve
ferman-~~hikmet-beyan-~~Hazret-i Hilafet-Penahiye mütevakk~f ve menût ise
de muhat-~~ilm-i âli buyuruldukda her halde emir ve ferman Hazret-i Men
Lehü'l-emrindir" 19 O halde 1858 tarihli Ceza Kanunnamesinin ecza-y~~
asliyesinden (temel kaynaklar~ndan) olan ve sadece baz~~ bendleri ~slah ve
tashih edilerek Kanunnameye aynen dercedilen bu lâyihamn, Frans~z ~~8 ~~o
tarihli Ceza Kanunu ile en az~ndan fazla bir alakas~~ yoktur. ~stifade edilmi~~
olabilir.
~~ 5 Cemaziyelüla 127 ~~ /1855 tarihli Men'-i ~ rtikâb Kanunnamesi
lâyihas~~ ayn~~ tarihi ta~~yan Esbab-~~ Mucibe Mazbatas~~ile birlikte Meclis-i
Tanzimata sevkedilmi~ tir. Meclis-i Umumi de Gurre-i Cemaziyelâhire
1271 tarihinde, Komisyonun ifadesiyle bu cezaname lâyihas~ m ittifakla
BOA, Dosya No: 65/1-3.
BOA, Dosya No: 65/ ~~-3, Men'-i ~ rtiktb Kanunnamesi Esbab-~~ Mucibe Mazbatas~~ Vrk.
5/B, son bend.
18
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kabul etmi~tir. Yaln~z 52 üyenin içinde Es-Seyyid Ahmed Vefik, Abdullatif
ve Hayrullah isimli üç üye ~öyle bir muhalefet ~erhi koymu~lard~r: "Onbe~inci
maddeden memürinin iltizam almas~na mesa~~(cevaz) gösteren fikra
müstesna olmak üzere mevadd-~~sairenin cümlesi makbulümüzdür." 2°.
Bunlar~n bu iste~i, esbab-~~mucibede de belirtildi~i üzere, ancak yeni bir
arazi kanunu ile yerine getirilebilecektir ki 1274 /1858 tarihli Arazi
Kanunname-i Hümayunu iltizam usulünü la~vetmi~tir 21. ~rti~ , yani
rü~vet verip alma ve irtikâb, yani devlet mal~n~~çalma, zimmete geçirme
suçlar~~çok önemli oldu~undan ve memleketin güvenli~ini tehdit etti~inden
bir an evvel umumi hukuki düzenlemelerin tamamlanmas~~beklenmeden
rü~vet ve zimmet suçlar~~ile ilgili bu Kanunname haz~rlanm~~t~r 22 .
Meclis-i Umumide kabul edilen bu Cezaname lâyihas~~ 52 ki~inin
alt~nda imzas~~bulunan bir mazbata ile sadarete arzedilmi~tir. Sadarete arz
mazbatas~n~n sureti aynen ~öyledir:
"Meclis-i Ali-i Tanzimat'~n tesisi hakk~nda ma'delet-efza-y~~sudur
buyurulan Hatt-~~Hümayun-~~~evket-makrün-~~Cenab-~~Cihan-bânide emir
ve ferman-~~Hümayun-i Hazreti-i Padi~ahi buyuruldu~u vechile, irtikâb ve
irti~â madde-i mekrühesinin men'i z~mn~nda Meclis-i
mezkürede
yap~lm~~~olan Nizamname lâyihas~yla esbab-~~mucibesini ~amil olan bir k~t'a
mazbata, usulü üzere meclis-i umumi akdiyle k~raat olundukda; mazbata-i
merkumede beyan olundu~u vechile, bu madde esas ittihaz olunarak
müteferriat~~olan nizamat dahi bi'l-mütalaa meydana konulmak üzere bermukteza-y~~irade-i seniyye-i Hazret-i Padi~ahi mevadd-~~saireye (di~er
meselelere) tercihan ve takdimen tezekkür ve do~rusu pek muhikkane ve
müdekkikane mütalaa ve tefekkür olunmu~~olup, fakat her güne (çe~it)
fenal~~~n ve her nevi uygunsuzluklar~rt en ba~l~~sebebi ve men~e-i hakikisi
irtikâb ve irti~â keyfiyeti oldu~u cümlenin muterif ve malumu bulundu~u ve
defi ve ilgas~n~n lüzumunu herkes mü~ahede ve tasdik eyledi~i ve bunun için
~imdiye kadar bir hayli kavanin-i ~edide yap~ld~~~~halde bir çaresi
bulunamayarak efvâh-i yar ve a~yarda (dost ve dü~man~n dillerinde)
Türkistan'~n irtikâb~~darb-~~mesel hükmüne girmi~~ve milletimizin enzâr-~~
ecânibde bir güne kadri kalmamak emareleri görünmü~~oldu~u ve bu dahi
erbab-~~irtikâbm herbiri birer surede ve güna-gün tevilat ve mefasid imaliyle
tedip ve mücazattan kurtulup, bu cihetle madde-i rezile-i irti~â ve irtikâbm
20 BOA, Dosya No: 65/1-3, Men'-i Irtikâb Kanunnamesi, son varak.
21 Arazi Kanunname-i Hümayunu için bkz. Akgündüz, age, 4. Kitap.
22 BOA, Dosya No: 65/1-3, Men'-i Irtikâb Kanunnamesi Esbab-1 Mucibe Mazbatas~.
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adet-i cariye yolunu tutmas~~ ve ol babda ittihaz olunan tedabir-i mania-i
hükümeti alenen istihza etmek ve men'ini tervic edip fiilen yine icradan geri
durmamak usul olmu~~olmas~ ndan ne~'et etti~i umûr-i mücerrebeden
olmas~yla, e~erçi mukteza-y~~diyanet ve hamiyet ve sadakat oldu~u üzere,
i~ bu nizam dahi hakikaten infaz olunmay~ p da f~ rka-i habise-i mürtekibinin
zuumlar~~ yine te'yit olundu~u takdirde art~ k devletçe ve milletçe derkâr olan
mezarrât-~~mühlikeden ba~ ka har'icen dahi ta'rizât~ n ve belki hodangerde
bir tak~m tasmimat-~~ muz~ rran~ n önü al~nmas~~ bir vechile kabil olamayaca~~na binanen; In~ aallahu Teâlâ saye-i tevfikat-vâye-i Hazret-i mülükânede ba'd-ezin tevil tarikine gidilmemek ve hiç bir güne hat~ r ve gönüle
bak~lmayarak nizam-~~mezkûrun tenfiz-i ahkâm-~~ mündericesine bi'l-ittifak
say ve gayret olunmak azimet-i halise ve ~art-~~katisiyle zikrolunan lâyihan~ n
mevadd-~~ mündericesi ittifak-~~ ârâ ile kabul olunmu~~ve mazbata-i
merk~:~ mede beyan olunmu~~oldu~u vechile; ~u fazihan~ n külliyen ilgas~,
esbab~n~ n refiyle yani alet-i irtikâb ve rü~vet olan ~eylerin kald~ r~lmas~yla
has~l olabilece~inden meclis-i mezkûrun bunlara dahi ikdam eylemesü
tezekkür k~l~nm~~~ise de herhalde mütalaat-~~ kas~ ra-i bendegân~ n mümeyyiz
ve mükemmili olan emir ve irade-i keramet-mu'tade-i Cenab-~~ HilafetPenahi her ne vechile ~ eref-sünuh ve sudur buyurulur ise hay~r ve isabet
onda olaca~~~muhât-~~ilm-i âli buyuruldukda emir ve ferman Hazret-i Men
Lehü'l-emrindir.
Gurre-i Cemaziyelâhire 271 ( 855)
Elli iki üyenin imzas~" 23 .
Meclis-i Umuminin bu mazbatas~n~~ alan Sadaret Makam~, sözkonusu
cezaname lâyihas~n~~ her iki mazbata ile birlikte 4 Cemaziyelâhire 127 ~~ /
1855 tarihinde bir tezkere ile Padi~aha arzetmi~tir 24 . Lâyihan~n
kanunla~t~~~n~~ gösteren 5 Cemaziyelâhire 1271 / 1855 tarihli irade-i
seniyyenin sureti ise ~öyledir:
"Ma'ruz-i Çâkir-kemineleridir ki,
Hâme-pira-y~~ihtiram olan i~ bu tezkere-i sâmiye-i âs~fâneleriyle mezkûr
mazbatalar ve lâyiha, manzûr-i maâlim-vüfûr-i Hazret-i Padi~ahi buyrulmu~~ve lâyiha-i merkumenin ahkâm-i mündericesi münasip ve
yolunda göründü~ünden iktiza-y~~ âlisi icra buyurularak zikrolunan
mazbatalar ile beraber savb-~~ sami-i sadaretpenahilerine iade ve teysir
Dosya No: 65/1-3, Men'-i ~ rtikâb Kanunnamesi Meclis Mazbatas~.
BOA, Dosya No: 65/1-3, Sadaret Tezkeresi.
Miden C. LI, ii

23 BOA,
24
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k~l~nm~~~olmas~yla icra-y~~icab~~ müteall~k ve ~eref-sudur buyurulan emir ve
irade-i seniyye-i Cenab-~~ Cihanbâni mukteza-y~~münifinden bulunmu~~
oldu~u muhat-~~ ilm-i âli-i âs~ fileri buyuruldukda olbabda emir ve ferman
Hazret-i Men Lehü'l-emrindir.
5 Cemaziyelâhire 1271" 25 .
~~ te 1858 /1274. tarihli Ceza Kanunnamesinin önemli kaynaklar~ndan
olan Men'-i Irtikâb Kanunnamesinin mahiyeti ve yürürlü~e giri~~ ~ekli
budur. Görüldü~ü gibi lâyiha eski ceza kâidelefini baz~~ yönlerden
de~i~tirerek esas alm~~~ve ciddi bir gayretin sonucu olarak ortaya
ç~kar~lm~~t~ r. Komisyon, mazbata ve lâyihan~ n kendi âciz fikirlerinin
neticesi ve eseri oldu~unu da eklemekten geri kalmam~~t~r. K~saca Ceza
Kanunnamesinin bu parças~~hatal~~bir tercüme de~ildir ve sadece rü~vetzimmet suçlar~~ile ilgili tazir cezalar~n~~ihtiva eden, ancak sistematik ve
muhteva aç~s~ ndan modern kanunlar taklid edilerek haz~rlanm~~~ulülemrin
takdir yetkisine dayanan bir hukuki düzenlemedir. Ancak Kanunname
haz~rlan~rken, günün modas~~haline gelen, Avrupai kanunlara müracaat
edildi~i de bir gerçektir. Kanunnamenin esbab-~~mucibe mazbatas~n~~ ve
maddelerini Ek- ~~ 'de sunaca~~z.
B —Eski Ceza Kanunlar~:
Bunlardan kasd~m~ z 1256 /184o ve 1267/ ~~851 tarihli ve Abdülmecit
devrinde ç~kar~ lan ceza kanunnameleridir. Men'-i ~rtikâb Kanunnamesinin
Esbab-~~Mucibe Mazbatas~~ve 1274./ 184.0 ve 1267/1851 tarihli Kanunun
mazbatas~~26 son ceza kanununun haz~rlanmas~nda bunlardan da
yararlan~ld~~~n~~göstermektedir. Zaten fas~llar aras~ndaki benzerlik de bunu
göstermektedir. Bunlar son Ceza Kanununa kaynakl~k etti~ine göre k~saca
bunlar~ n mahiyetine de göz atmak gerekmektedir:
a) 125611840 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunu
Bu Kanun hakk~nda geni~~bilgi vermeyece~iz. Sadece mahiyetini
gösterecek ~ekilde baz~~yönlerini tetkik edece~iz 27 . Evvela dikkatimizi çeken
sadaretin haz~rlad~~~~mazbatad~r. Mazbatada aynen ~öyle denmektedir:
"Emniyet-i can ü mal ve muhafaza-i ~ rz ve namus maddeleri ehemm-i
mehâmm-~~ mülkiyeden olmas~ yla, bu maddeler ve baz~~ müteferriat-~~
BOA, Dosya No: 65/1-3, Sadaret Tezkeresi.
Bkz. BOA, Dosya Usulü No: 65/1-3, sözügeçen mazbatalar.
27 Geni~~bilgi için bkz. Akgündüz, age, 6. Kitap, Karaman, age, I /164, Artuk, age, 69-70.
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laz~mesi baz~~ vükela kavilleriyle bir müddettenberi müzakere k~l~nmakta
olundu~ undan cem'-i ukul ve tertib-i bend ve füsul ile bu babda kaleme
al~nan Ceza Kanunnamesi i~ bu pazar günü akd olunan Meclis-i Umumide
k~ raat ve mütalaa olundukta, havi oldu~u bilcümle medlul ve ifadesi ~er' ve
akla muvaf~ k ve niyât-~~hasene-i ~âhâneleri netâyic-i hayriyesinden olan
usul-i adalete mutab~ k oldu~undan..." 28
Mazbatadaki bu ifadeler Kanunnamenin tamamen ~slam hukukuna
muvaf~k oldu~unu göstermektedir. Gerçekten tetkik edildi~inde görülecektir ki, Kanunnamede her ne kadar had cezalar~ndan bahsedilmemi~se de,
k~sas ve diyet sözkonusu edilmi~~ve tazir cezalar~~ s~n~ r~~ a~~lmam~~t~ r. Daha
önceki Kanunnamelerin geli~mi~~ ~eklidir. "Bir vezir bir çoban~n can~ na
k~ysa ol vezirin hakk~ nda dahi k~sas~-1 ~er'i icra oluna" denmektedir. Son
cümlenin "ve bundan böyle dahi yine meclisce bi'l-mütalaa baz~~mevadd-~~
mukteziye (gerekli maddeler) ilavesi câiz ola" diye bitmesi kanaatimizi teyit
etmektedir 29 . Zira tazir cezalar~~ de~i~ken cezalard~ r.
b) 126711851 tarihli Kanun-~~ Cedid
Bu kanun, bir önceki kanunun son cümlesine dayan~larak ç~ kar~lm~~~ve
bir önceki kanunun daha mükemmel ~eklidir. Kanun henüz ba~~ nda "Ser'i
Serifin can mal emniyeti ve ~rz-namus muhafazas~~hakk~ ndaki emirleri (yani
had ve k~sas cezalar~ ) esas-1 adimü'l-indirast~ r. Yani zaman~n de~i~mesi ile
de~i~meyen ve sars~lmayan esaslard~ r." diyerek 30 mahiyetini ortaya
koymu~ tur. Maddeler aras~ nda ise had cezalar~ n~n malum oldu~u, kad~larca
hükmedilegeldi~i için kanunda yer almad~~~~ve daha çok siyaset ve tazir
cezalar~na yer verildi~inden yer yer bahsedilmektedir 31 . Yani bu da tazir
cezalar~ n~~ve suçlar~n~~ düzenleyen bir kanunnamedir.
C — ~eyhülislaml~~~n Teklif Etti~i ilaveler

1858 tarihli Ceza Kanunnamesinin mazbatas~nda, kanun tasar~~
halindeyken bast~r~ lan nüshalardan bir nüsha da "Li-ecli't-tetkik (tetkik
için) icabeden zevât-i fiham hazerât~ na birer nüshas~~gönderildi~i s~rada
taraf-1 me~ ihatpenahiye dahi gönderilmi~~idi. Taraf-1 Hazret-i
mü~arünileyhden derci tensip buyurulan bir kaç mesele-i miihimme dahi
Karakoç, Serkiz, Külliyat-~~ Kavanin, Dosya 5, Metin No: 993 S. ~ .
29 Akgündüz, age, 6. Kitap.
3° Karakoç, Kül, Kav, Dosya: 7, Metin No: 997, Akgündüz, age, 6. Kitap.
31 Kanun-1 Cedid, Md. 1/15, 2/5, 3/13, Kr~, Karaman, age, 1/165-166.
28
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müteall~ k oldu~u maddelere ilave ve zam" 32 olunmu~tur. O halde "~er'-i
~erife" ayk~ r~~ hükümler ta~~ mamas~~ için Fetvahane ve ~eyhülislaml~~~ n da
tetkikinden geçmi~ tir. Ancak biz ara~ t~ rmalar~ m~zda ~eyhülislaml~~~ n
dercini münasip gördü~ ü mühim meseleleri tesbit edemedik. Fakat tetkik
için gönderilmesi dahi bizim için çok önemlidir.
D — Di~er Kaynaklar ve Kanunun Maddeleri
Her ne kadar Mazbatada ve di~er ar~ iv malzemelerinde aç~ kça
zikredilmese bile, 1274 / ~~ 858 tarihli Ceza Kanununun Avrupa Kanunlar~ ndan, özellikle 18 ~~ o tarihli Frans~ z Ceza Kanunundan da yararland~~~~
~ üphesizdir. Ancak bu yararlanma kanaatimizce, hatal~~ bir tercüme ve nakil
yoluyla de~il, sistem, tertip ve tahkik yoluyla iktibas ~eklindedir. Bir yazar~ n
da hakl~~ olarak belirtti~i gibi Tanzimat devri kozmopolittir. Kanunun
vasfin~~ da bu atmosfer içinde bulmak gerekir 33. Avrupai kanunlar m~~ yoksa
yerli kanunlar m~~ münaka~as~ mn zirvede yap~ ld~~~~ve yerli kanunlar yap~ ls~ n
fikrinin mimari olan Ahmet Cevdet Pa~a'n~ n Komisyon ba~kanl~~~ n~~ yapt~~~~
bir zeminde, ~er'i hükümlere aç~ kça ayk~ r~~ bir ceza kanununun haz~ rlanmas~~
dü~ünülemez.
Ancak 1858 Ceza Kanunnamesi haz~ rlan~ rken Avrupai kanunlara
müracaat edildi~i ve hatta tazir cezalar~~ alan~ ndaki düzenlemenin had
cezalar~ n~ n yerine geçebilecek kadar geni~~tutuldu~ unu bizzat Ahmet
Cevdet Pa~a da itiraf etmektedir. Avrupai kanunlar~ n etkisini ve kendisinin
görevini anlatan ~u ifadeler enteresand~ r: "H. 1273 senesi Rebiülevvelinin
alt~s~ nda Re~id Pa~ a gine Sadrazam oldu ve Rebiülâhirin onbirinde fakire
Mekke-i Mükerreme payesi ve Recebinin 21'inde Meclis-i Ali-i Tanzimat
a'zal~~~~tevcih buyuruldu. Ondan sonra art ~ k kavanin ve nizamat
lâyihalar~ n~~ kaleme almakla me~ gul oldum. Olvakit meclisçe elde Ceza
Kanunnamesi müsveddesi olup tak~m tak~ m an~~ tashih ile fas~l fas~l havass-~~
vükela huzurunda k~ raatle kabul olundukça tebyize verirdim. Bu suretle
Ceza Kanunname-i Hümayunu hitam bularak arz ve istizan ile irade-i
seniyyesi bi'l-istihsal tab' ve temsil ettirilmi~ tir." 33a "Gariptir ki Avrupa
Kavanini hükmünce bir ~ah~ s bir kimsenin idam~ na kasdedip de baz~~ esbab-~~
mania haylületiyle (araya baz~~ engellerin girmesiyle) ffile ç~ kmazsa kürek
cezas~ yla mahkum olur. Ancak hükümdar hakk~ nda suikasd edenler idam
olunmak laz~ m gelir. Ceza Kanunname-i Hümayununun lâyihas~~ da bu yolda
1274 tarihli Ceza Kanunu, Mazbatasi, BOA, Dosya No: 65/ ~ -3.
Karaman, 1/166-167.
33a Ebül-Ula, age, 45.
32
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yap~lm~~ t~. Ve fakir bu i~in memur-~~ mahsusu olup madde madde bu
lâyihay~~ havass-~~ vükela komisyonunda k~ raatle verilen karar üzerine tashih
ederdim. Bu bahsi okudu~umda Meclis-i Tanzimat a'zas~ ndan merhum
~evket Pa~a "Padi~ah hakk~nda suikast kimsenin hat~ r~ na gelmemelidir.
Bunu kanuna yaz~ p ilan etmek münasip olmaz." demekle kanunda
hükümdara mahsus olan madde tayettirilmi~ti. Olvakit bu komisyonda Ali
ve Fuat Pa~alarla Rü~dü Pa~a dahi vard~~ 33b . Bu kere Kuleli vak'as~ nda
(Hüseyin Dâim Pa~a, ~eyh Ahmet Efendi'nin te~kil ettikleri fesat cemiyeti
hadisesi) ol maddelere hacet messetti. Fedailerin Zat-~~ ~ahaneye suikastlar~~ tebeyyün eylemi§ ise de mezkür maddeler Kanunname-i Hümayun'da tayedilmi~~(al~ nmam~~ ) oldu~undan Padi~ah hakk~ nda olan
suikastlar~na idam hükmü terettüp ettirilemeyip sair efrad-~~ nas hakk~nda
olan suikast edenler gibi kürek veya kal'abendlik cezalariyle mücazat
olunmalar~ na mecburiyet görüldü. Ali ve Fuat Pa~alar fakiri celp ile
bunlar~ n idam~ na medar olacak madde sual ettiklerinde ~evket Pa~a
hikâyesini kendilerine ihtar ettim. Onun sözü ile Kanunnameyi nâkis
b~ rakt~klar~ na teessüf ettiler." 33c. Bu ifadelerden ve anlat~lan hâdiseden,
Kanunnamenin Avrupa kanunlar~ na da müracaat edilerek derlendi~i
anla~~lmaktad~ r.
Kanunun birinci maddesi de Kanunname hakk~ ndaki görü~ümüzü
desteklemektedir. "Do~rudan do~ruya hükümet aleyhine vuku bulan
cerâyimin (suçlar~ n) icra-y~~mücazat~~ (cezaland~ r~lmas~ ) devlete ait oldu~u
gibi, bir ~ah~s aleyhinde vuku bulan cerâyimin asayi~-i umumiyi ihlal
eylemesi ciheti dahi kezâlik devlete ait oldu~undan tayin ve icras~~ ~er'an
emr-i ülü'l-emre ait olan tazirin tayin-i derecât~ n~~ dahi i~bu Kanunname
mütekeff~l ve mutazamm~ n olup ancak her halde ~er'an muayyen olan
hukuk-~~ ~ahsiyeye halel gelmeyecektir 34 ." Kanunun bu maddesi dikkatle
incelendi~inde, bu hukuki düzenlemenin yüzde doksan tazir suç ve cezalar~~
ile ilgili oldu~u görülecektir. Zaten "do~rudan do~ruya hükümet aleyhine
vukubulan suçlar" ifadesi ile siyasi ve idari suçlar kastedildi~i gibi, ~ah~slara
kar~~~ i~lenen suçlar, asayi~-i umumiyeyi ihlal etti~i takdirde, ~slam
hukukunun ulü'l-emre (zaman~ n yasama organ~na) ait olan k~s~ m, tazir diye
tasrih de edilerek mesele iyice vuzuha kavu~turulmu~tur. Ancak tazir ceza
ve suçlar~n~ n tesbitinde Avrupa kanunlar~ na müracaat olunmu~tur.
33b

Bkz. BOA, Dosya Usulü No. 65/1-3, Mazbatalar.
Ebül-Ula, age, S. 45-46.
34 Madde, 1 (Düs, 1.1 C.I. s. 537).
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Allah ve Resülünden ba~ka hiç kimsenin müdahele edemedi~i iki çe~it
suç ve cezalardan birincisi olan k~sas ve diyet cezalar~~ hususunda kanunun
söz sahibi olmad~~~~ve bu konudaki hükümlerin f~k~h kitaplar~ ndan
al~ naca~~, Kanunun birinci maddesindeki "ancak herhalde ~er'an muayyen
olan hukuk-~~ ~ahsiyeye halel gelmeyecektir" ifadesi ile belirtilmek
istenmi~tir. Kanunun di~er maddelerinde de bu ana prensip de~i~ik
~ekillerde tekrar edilmektedir. Mesela "hükm-i kanuni hukuk-~~ ~ahsiyeyi
iskat edemeyece~inden maktülün veresesi var ise onlar~n iddialar~~ üzerine
hukuk,' ~ahsiye davas~~muhakeme-i ~er'iyeye havale olunur." diyen 171.
madde, k~sas ve diyetten bahseden ~~72, I 77 ve ~~80. maddeler ve "fakat emr-i
k~sasta hükm-i ~er' ne ise icra olunur." diyen 181. madde bu meyanda
zikrolunabilir 35 .
Had cezalar~na gelince, kanun bu konuda sâkittir, yani suskundur. Ne
yap~laca~~na dair bir sarahat yoktur. "Hukuk-~~ ~ahsiye" kelimesi had
cezalar~n~~ tazammun etmemektedir kanaatindeyiz. Ayr~ca bu ceza
kanunnamesinin yay~ nlanmas~ndan sonra uzun zaman Temyiz Mahkemesi
reisli~i yapm~~~ ve Mecelle Cemiyeti azal~~~ nda bulunmu~~olan
Karinâbâdizâde Ömer Hilmi Efendi'nin "Ukubat" ile ilgili yar~~ resmi
"Mi'yâr-~~ Adalet" isimli ve 247 maddelik eserinin de, s~rf k~sas ve diyet
cezalar~na tahsis edilmesi dikkat çekici bir durumdur 36 . Yani bu eserde de
had cezalar~na yer verilmemi~tir. Yapt~~~m~z ara~t~ rmalar sonucu Temyiz
Mahkemesi Kararlar~~ aras~nda da, k~sas ve diyet ahkâm~na çokça
radadlysak da, had cezalar~~ ile ilgili hiç bir karara rastlayamad~k.
Hülasa 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi temelde tazir cezalar~ n~~
düzenlemi~, k~sas ve cinayet davalar~na, ~er'i ahkâm~n düzenledi~i k~sma
kar~~mam~~, had cezalar~~ hususunda ise susmay~~ tercih etmi~tir. Had
cezalar~n~ n konusuna giren h~rs~zl~ k, zina, kazf (iffete iftira), yol kesme ve
içki içme suçlar~na ait taziri cezalar tertip etmi~se de, "~er'i ~erifin" arad~~~~
~artlgr tekemmül edince had cezalar~n~n uygulan~ p uygulanmayaca~~na
i~aret dahi etmemi~tir. Konu Fetvahanenin kay~tlar~ ndan incelenerek
ara~t~r~lmal~~ ve yine de pe~in hüküm verilmemelidir.
III — KANUNUN TATB~ KATTAKI DURUMU
Bu konu daha önceki ba~l~kta da i~aret etti~imiz gibi, hem kanunun
yürürlükte oldu~u dönemdeki Osmanl~~ hukukçular~n~n, hem de günümüz
35 Ceza Kanunname-i Hümayunu, Düs. 1.1. C.I, S. 536 vd. Akgündüz, age, 6. Kitap.
36 Ömer Hilmi, Mi'yar-~~ Adalet, Dersaadet 1301, Akgündüz, age, 6 Kitap.
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hukukçular~n~ n merak~ n~~ mucib olmu~tur. "Hükm-i kanuni hukuk-~~
~ahsiyeyi iskat edemeyecektir" 37 , "Ancak herhalde ~er'an muayyen olan
hukuk-~~ ~ahsiyeye halel gelmeyecektir" 38 ifadelerinden ne anla~~lacakt~ r?
Kanun nas~l tatbik edilecek, hangi mahkeme nas~l karar verecektir? ~~ te bu
sorular~ n cevab~ n~~ ar~iv belgelerine ve Osmanl~~ Temyiz Mahkemesi
Kararlar~na dayanarak cevapland~ rmaya çal~~aca~~z.
I 839 Tanzimat Ferman~'n~ n okunmas~ ndan önceki devrede mahkemeler tek tipdi ve ~er'iye Mahkemeleri ad~~ ile an~l~yordu. Tek hâkimli ve tek
dereceli idiler. "Kazaskerlik" bir çe~it askeri mahkeme görevini, "Divan-~~
Hümayun" da bir yüksek mahkeme görevini yürütüyordu. Tanzimat
Ferman~'n~n okunmas~ ndan sonra ise, ~er'iye Mahkemelerinin yan~s~ ra,
Nizamiye Mahkemelerinin kurulmas~~ fikri gündeme geldi. Bu çe~it
mahkemelerin kurulmas~ n~ n "~er'-i ~erife" ayk~ r~~ olmayaca~~ n~~ ve bu
mahkemelerin ~eriat gere~i oldu~unu müdafaa eden Ahmet Cevdet
Pa~a'n~ n fikri devlet ricali indinde kabul görünce 39 I 864 / I 284'de Nizamiye
Mahkemeleri kuruldu". ~~ 284 tarihli Divan-~~Ahkâm-~~ Adliye Nizamname-i
Esasisi'ne göre, ~er'i mahkemelerde rü'yet olunan hukuk-~~ ~er'iye, gayr-i
müslim cemaatlere ait hususi davalar ve ticari davalar~ n d~~~ ndaki hukuk ve
ceza davalar~~ Nizamiye Mahkemelerinde görülecekti 41 . 1869 /1286'da
ç~kar~lan Divan-~~ Ahkâm-~~ Adliye Nizamname-i Dahilisi de ayn~~ hükmü
tekrarl~yordu 42 . 5 Haziran ~~ 879 Silh-i ~evval 1288 tarihinde "Mehakim-i
Nizamiye Te~kilat~~ Kanun-~~ Muvakkat~" yürürlü~e girdi ve Nizamiye
Mahkemelerinin kurulu~unu daha sistemli bir ~ekilde düzenledi.
Buraya kadar yapt~~~ m~z izahlar~~ ~öylece özetleyebiliriz: 1858 Ceza
Kanunnamesinin yürürlü~e girmesinden be~~alt~~ sene sonra Nizamiye
Mahkemeleri kurulmu~tur. Tazir cezalar~n~~ düzenleyen kanunun hükümleri Nizamiye Mahkemelerince uygulanacakt~~43 . özellikle k~sas ve diyet gibi
konular~ n halline ise ~er'iye Mahkemeleri yetkiliydi 44 . Yeni kanun nizami
ve ~er'i ikilili~ini ortaya ç~kar~ yordu. Bir davada, hukuk-~~ ~ahsiye denilen
Madde, 171.
Madde, I.
39
age, s. 229. vd. Yenisey, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda ISTINAF
ve Tekrar Kabûlü Sorunu, Istanbul 1979, s. 35 vd.
Düs. I.T.I. C. s. 325 vd.
41 Mad. 2, (Düs. I.T.C.I, s. 325).
42 Düs. I.T.C.I, s. 328-342.
43 Mahakim-i Nizamiye Hak. Niz. Md: 4 (Düs. I.T.C.I. s. 353).
44 Mahakim-i ~er'iye Nizamnamesi, Md, 31-32 (Düs. I.T.C.I. s. 307-308).
37
38
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k~sas, diyet gibi tamamen makt~:~lün mirasglarma ait ~ahsi haklar ile asayi~-i
umumiyeyi ihlal eden ve dolay~s~yla Nizamiye Mahkemelerini ilgilendiren
haller de bulunabilirdi. Tatbikatta, durum kar~~~ kl~~a vesile olmu~ tu.
Örne~in, baz~~mahkemeler mirasç~lar~ n ~ahsi hak davalar~ m halleden ve
~er'iye Mahkemelerinden sâd~ r olan ~er'iye ilamlar~~ ile yetinmi~ler, ayr~ca
san~ k hakk~nda Nizamiye Mahkemelerinde dava açmadan, tahkikat
yapmadan davay~~ sonuçland~ rm~~lard~ r. ~~te bu tatbikattaki kar~~~kl~~a son
vermek amac~yla 13 Recep 1277'de sâd~r olan irade-i seniyye, o günün
tatbikatç~lar~~ kadar bugünün hukukçular~ n~~ da ilgilendirmektedir.
Kanunun tatbikat~ n~~ en ince noktalar~ na kadar aç~ klayan bu irade-i
seniyyeyi, k~smen sadele~tirerek aynen verecek, sonra da mahkeme
kararlar~ ndan örnekler sunaca~~z.
A —Ceza Kanunnamesinin Tatbikat~~ ile ilgili Önemli Bir
irade-i Seniyye
1858 tarihli Ceza Kanunnamesi tatbikat~~ ile ilgili çok az bilgimiz
mevcuttur. Özellikle Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivindeki ara~t~ rmalar~m~zda
bu konu hep zihnimizde canl~~ olarak kalm~~ t~. Konu ile ilgili resmi bir
kaynak bulmak gerekiyordu. Aksi takdirde, bütün mahkeme kararlar~ n~~
tarayarak sonuca varmak zor olacakt~. Hamd olsun, istedi~imiz resmi
belgeyi ar~ivde de~ilde ar~ivden ç~ kar~lma ve derlenme büyük bir eser olan
Serkiz Karakoç'un "Külliyat-~~ Kavanin" adl~~eserinde bulduk. Bu irade-i
seniyyeyi aynen almak daha yararl~~olur kanaatindeyiz.
"Mevadd-~~ cezaiyede tahkikat ve muhakemat~n ve hukuk-~~~ahsiyeden
dolay~~ mürafaat-~~ ~er'iyenin ~urût-~~ icras~yla ahkâm-~~ sâd~ renin keyfiyet-i
inraz~~ hakk~ nda irade-i seniyyeyi mübelli~~Tezkeri-i Samiye" ismini ta~~yan
13 Recep 1277 tarihli bu tezkere aynen ~öyledir:
"~ah~slara kar~~~i~lenen cinayetlere terettüp eden cezai hükümlerinin
iki ciheti oldu~unu izaha gerek yoktur: Birincisi, hapis, pranga, kürek ve
idam cezalar~~gibi kanunun belirledi~i cezalard~ r. ~ kincisi ise, k~sas, diyet ve
er~~(k~smi diyet) gibi ~ahsa ait olan ~er'i cezalard~r. Birincisi suçlunun ceza
kanunnamesinin ve di~er nizam ve kaidelerin hükümlerine göre
sorgulanmas~~ ve yarg~lanmas~~ neticesinde, ikincisi ise davac~ n~n iddias~~
üzerine ~er'an mürafaa icra edilerek verilecek ~er'i hüküm neticesinde
uygulanacakt~ r.
Ayr~~ ayr~~mahkemelerden verilen ~u iki hükmün yol ve ciheti ba~ka
ba~ka olmas~yla, herhangi bir töhmet ve cinayetten dolay~~ mahkemeye
celbolunan ~ahs~ n, ilk etapta sorgulamas~~ yap~larak irtikâb etti~i filin sübüt
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ve tahakkukuna yarayacak her türlü deliller ve senetler meydana konulur.
Leh ve aleyhine ~ahit var ise onlar dahi usulüne uygun olarak yemin
ettirildikten sonra dinlenilir. Bu ~ekilde kanunen gerekli olan soru~turma ve
ara~t~ rmalar yap~larak kayda ve zapta geçirilir. San~ k ~ahs~ n kanunen suçlu
oldu~u tahakkuk eyledi~i takdirde cezas~ na hükmolunmak laz~ m gelir.
Ancak katil davalar~ nda, maktûlün mirasç~lar~~ olup da, k~sas, diyet ve
di~er benzeri ~ahsi haklar iddias~ nda bulunurlar ise, onlar~ n iddias~~ üzerine
hukuk-~~ ~ahsiye davas~ mn ~er'i mürafaaya havalesiyle, ~er'i mahkemeden
verilecek ~er'i ilam gere~ince hareket edilmesi ve ~u iki çe~it yarg~ laman~ n
yekdi~erine kar~~t~ r~lmamas~~ mühim ve laz~ md~ r.
Bu konuda ~ imdiye kadar defalarca bütün ilgililere gerekli talimat
yaz~lm~~~iken, yine ço~ u yerlerde bu usule riayet olunmayarak ve özellikle
katil davalar~ nda kanuni soru~ turma yap~ lmayarak, sadece kâtil ile
maktûlün mirasç~lar~ mn yap~ lan ~er'i yarg~ lanmalar~ n~~ tazammun eden
ilam üzerine bir mazbata yaz~l~ p gönderilmekte ve bu ise mevcut usul ve
kâidelere ayk~ r~~ oldu~u cihetle bu tip evraklar~ n ço~u yine mahallerine iade
ile türlü zorluklar görülmektedir.
Tanzimatta Usul Hukuku ile ilgili bir kanun vaz'~~
Meclis-i
gündemde ise de, onun ikmal ve ilamna kadar davalar~ n hukuka uygun
halledilmesi ve taraflar~ n kar~~~ kl~ ktan kurtar~lmas~~ için ~imdilik zikredilen
hususlar~ n bir kere daha tamimen ihtar ve i~'ar~~ gerekli görülmü~ tür. ~öyle
ki ta~ralarda vuku bulacak her çe~it ceza davalar~ nda suçlular~ n ve özellikle
katil fiiliyle müttehem olan ~ah~slar~ n, birinci planda, aç~ kland~~~~ ~ekilde
sorgulamas~~ yap~lacak, zapta geçirilecek, zab~ t san~ klara ve yemin
ettirildikten sonra ~ahitlere mühür veya imza ettirilecek. Meselenin do~ru
olup olmad~~~~kesinle~ tikten sonra, e~er do~ru ise hukuk-~~ ~ahsiye için dava
aç~ l~ rsa, ~er'i mürafaas~~ yap~larak ~er'i ilam yaz~ lacakt~ r. ila= hükmü
mahalli mahkemenin yetkisi dahilide ise kanunun hükmü mahallinde icra
edilecek ve Dersaadet'e haber verilmekle yetinilecektir. Pranga, kürek,
kal'abendlik ve idam cezalar~~ gibi hükümleri icrada Dersaadet'ten izin
istenecek, suçlular~ n ve ~ahitlerinin takrirlerini havi mühürlü ve imzal~~
sorgulama evraklanyla tahkikat ve yarg~lama ~eklini tazammun eden
mazbatalar~, hukuk-~~ ~ahsiye davas~ na ve hükmüne dair ~er'i mahkemece
verilecek ilamlar ile beraber Dersaadet'e gönderilecektir. Hukuk-~~~ahsiye ve
kanuni ceza hükümlerini netice veren muhakeme ve mürafaalar asla
birbirine kar~~t~r~lmay~ p ayr~~ ayr~~ ve etrafl~ca yaz~ lacakt~ r.
K~sas meselesi her~ eyden ziyade ve ciddi dikkat ve itina gösterilecek
meselelerden olmas~~ sebebiyle bu konuda ikame edilecek ~ahitlerin gizli ve
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aç~k soru~turmalar~ nda (tezkiyelerinde), her türlü tahkikat ve tetkikat
icras~na itina olunacakt~ r.
Velhas~l bu ~eylerin usul ve kaidesi dahilinde icras~~ bir vecibedir.
bunlara fevkalade dikkat edilmek için, bu kere sad~ r olan emir ve ferman-~~
Padi~ahi üzere keyfiyet bütün vali, mutasarr~ f ve kaymakamlara tavsiye ve
i~'ar k~l~ na
13 Recep 1277" 45 .
1858 tarihli Ceza Kanunu ile beraber ~ahsa kar~~~ i~lenen katil ve
müessir filler konusunda, tamamen ~er'i hükümlerin tatbiki devam etmi~tir.
Hatta tatbikat gerektirdi~i için Hanefi Mezhebi hukukçular~~ aras~nda
ihtilafl~~olan meselelerde, baz~~görü~lerin irade-i seniyye ile tercih edildi~ini
mü~ahade ediyoruz. Misal olarak 3 Ramazan 1293 Irade-i Seniyyeyi
zikredebiliriz 46.
K~ sas meselesinde ise gerekli itina gösterilmi~ tir. Yerle~ik tatbikat
olarak k~sas davalar~ n~~ ~öylece özetleyebiliriz: Kasden adam öldüren bir
katilin k~sas~ na hâkim-i ~er'i taraf~ ndan karar verildikten sonra usulüne
uygun olarak ilam tanzim edilerek Bab-~~Aliye takdim olunur. Oradan dahi
ilam tetkik edilmek üzere Fetvahaneye gönderilerek orada ilam tetkik edilir
ve gere~i ilam~n arkas~ na yaz~l~ p mühürlendikten sonra Bab-~~ Aliye iade
olunur. Ilam~n usule uygun oldu~u Fetvahaneden tasdik edilip k~sas~ n icras~~
gösterilmi~~ise keyfiyet padi~aha arz ve k~sas~ n icras~~ bab~ nda irade-i seniyye
al~ n~ r ve gere~ince Divan-~~ Hümayun kaleminden bir ferman yaz~l~ r ve
katilin k~sas~~ icra olunur 47 . ~imdi de tatbikattan iki örnek vererek konuyu
bitirelim.
B — Temyiz Mahkemesi Kararlar~ ndan Iki Misal

Yukar~daki irade-i seniyyeden ö~rendi~imize göre, mahalli mahkemelerce verilen pranga, kürek, kal'abendlik, idam ve k~sas cezalar~~ ayr~ca
Istanbul'daki Temyiz mahkemesinin muhakemat-~~ cezaiye dairesinde tetkik
edilerek bir mazbata haz~ rlan~yordu. ~imdi biz bu mazbatalardan sadece
ikisinin özetini misal olarak takdim edece~iz:
Birincisi, 2 Safer 1292 tarih ve 270 say~l~~ muhakeme-i cezaiye
dairesinden takdim olunan mazbata suretidir:
Karakoç, Külliyat-~~ Kavani~~, Dosya No: ~~o, Metin No: 3584.
Ömer Hilmi, age, s. 53.
47 Ömer Hilmi, age, s. 77, ayr~ca Kr~. Artuk, age, s. 72 (Nord, Erich, Das türkische
Strafgesetzbuch vom 28. Zilhidce 1274(9 August 1858), Berlin s. 53 Dn. 3 den naklen).
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"Mastar kazas~ na tabi Çurtac köyü sakinlerinden Ezlomislek Loka'n~ n
öldürülmesinden dolay~~ yap~lan tetkikat-~~nizamiye ve mürafaa-i ~er'iye 48
yi tazammun eden Bosna vilayetinin Divan-~~ Ahkam-~~ Adliyeye havale
buyurulan 24 ~a'ban I 291 tarih ve 193 nolu tahriratiyle Divan-~~ Temyiz-i
Vilayetten eklenmi~~Meclis-i Temyiz-i Liva mazbatas~, ilam-~~ ~er'i ve
soru~turma evraklar~~ muhakemat-~~cezaiye dairesinde mütalaa olundu
evrak-~~ nizamiyenin tetkiki sonucu katil Mato'nun inkarma ra~men
münaka~a esnas~nda taammüd bulunmaks~z~n maktül Loka'y~~ öfkeyle
öldürdü~ü ve 174. Md. gere~i Mato'nun 15 sene kürek cezas~yla
cezaland~r~ld~~~~anla~~lm~~t~ r.
~er'i ilamda ise Mato'nun amd (kas~ t) iddias~ n~~inkâr etmesine kar~~,
Loka'n~ n vasisi Marko ve Matine amd (kas~ t) davas~ n~~ isbat edemeyince
talepleri üzerine daval~ya yemin tevcih edilmi~~ve san~ k Mato'nun hataen
katli ikrar etmesi üzerine de laz~ mgelen diyet, diyet-i recül (erkek diyeti)
olan ~~o.000 dirhem-i ~er'i ile Mato'dan talep olunmas~~ancak Akon isimli
mirasç~~ san~~~~kendi alaca~~ ndan dolay~~ ibra edince di~er mirasç~lar~n
paylar~n~ n üç taksit ile ad~~geçen vasiye katilin ödemesi gerekti~i canib-i
Fetvahaneden ~er'i ilam~ n arkas~ na yaz~lm~~t~ r.
Yap~lan tetkikat-~~ nizamiyenin yerindeli~ine ve gere~inin yap~lmas~~
için Tuna vilayetine emir ve i~'ar buyurulmas~na karar verildi 49 ."
~ kincisi ise: "Divan-~~ Ahkam-~~ Adliye Muhakemat-~~ Cezaiye
Dairesi'nden tanzim ve takdim olunan mazbata üzerine, daha önceki emr-i
samiye cevaben Adana vilayetinin Divan-~~ Ahkam-~~ Adliye'ye havale
buyurdu~u 17 Zilkade ~~290 tarih ve ~~o3 say~l~, 26 Cemaziyelâhir 1 29 1 tarih
ve 33 say~l~~ iki parça tahrirat, Divan-~~Temyiz-i Vilayet ve Meclis-i Temyiz-i
Liva mazbatas~, eski evrakla birle~tirilerek Muhakemet-~~ Cezaiye dairesinde
mütalaa olundu.
Eski evrakdan anla~~ld~~~ na göre, Hasan'~ n dahre ile Ahmed'in ba~~na
vurdu~u ve ald~~~~yaradan beyni f~ rlayarak yar~ m saat sonra öldü~ü, Mamo
ve Hüseyin'in Ahmed'e vurdu~u darbelerin fazla müessir olmad~~~~ve olaya
sebep de ~~ 286 senesinde ~eker kam~~~~bahçesinde üç san~~~ n h~ rs~ zl~k ederken
Ahmed'in engellemek istedi~i oldu~u maktûlün vereseleri taraf~ ndan iddia
edilmi~~ve ke~if sonucu Ahmed'in beyninin da~~ld~~~~ve omuzu ile gö~sünde
dahi darb eserleri görüldü~ü ilam ve rapordan anla~~lm~~t~ r. Soru~turma
48 Bu iki tabirden tetkikat-~~ nizamiye kanuni soru~ turmay~, mürafaay~~ ~er'iye ise ~er'i
yarg~lamay~~ ifade etmektedir.
Ceride-i Mahakim, No: 87, S. 1262-124.
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esnas~ nda Hüseyin kendi müdahelesini inkâr etmi~, Mamo dahrelerle
vuruldu~unu ancak kendisinin de~nekle vurdu~unu ileri sürmü~, Hasan da
be~~ on ki~i kendilerini dövünce de~nekle Ahmed'e vurduklar~ n~~
söylemi~ tir
isimli ~ahitler ise hadisenin iddia edildi~i ~ekilde
vukuunu mü~ahede ettiklerini yeminle sözlü olarak haber vermelerine
nazaran, katil fiilinin münaka~a üzerine Hasan'dan sudur etti~i, Mamo ve
Hüseyin'in dahi katil fiiline yard~m ettikleri NIZAMEN ve katl-i mezkurun
k~sas~~ gerektirdi~i ~ER'AN sabit olarak; Hasan'~n k~sas edilmesine ~er'i
hüküm lâh~k oldu~undan gere~inin icras~na, Hüseyin ve Mamo'nun dahi
175. madde-i kanuniyeye uygun olarak onar sene müddetle küre~e
konulmalar~ na karar verilmi~tir.
Yeni evraklar aras~ nda bulunan Meclis-i Temyiz-i Liva mazbatalar~ nda tekrarlatt~ r~lan mürafa-i ~er'iyede, ~ahitlerin ~ehadetlerine itiraz olunmu~~
ve Hasan'~ n da NIZAMEN cezas~ n~ n tayin olunmas~~ ve 174. madde
gere~ince 15 sene müddetle küre~e konulmas~~ kararla~t~ r~lm~~~ve Divan-~~
Temyiz mazbatas~nda dahi hükmün ~slah~~ istenmi~se de, eski hükümde ~srar
edildi~inden Divan'ca tasdik olunamad~~~~anla~~lm~~ t~r.
Zikredilen tafsilattan Hasan'~ n Mamo ve Hüseyin'in yard~mlar~yla
katil fiilini ika etmi~~oldu~u ve hasiphanede vefat etti~inden tayin-i cezaya
da gerek kalmad~~~, Mamo, firarda oldu~undan ele geçirilince önceki
cezan~n icras~~laz~ m geldi~ine karar verilmi~tir. Emir ve ferman 50" Her iki
karardan da ikili tatbikat~n nas~l yap~ld~~~~anla~~lm~~~oldu. ~er'i hükümler
k~sm~, yani diyet, k~sas, diyetin üç taksitte ödenmesi, onbin dirhem-i ~er'i
miktar~ nda olmas~ , maktülün velilerinin ibra edebilmeleri v.s. tamamen
Hanefi Mezhebinin hükümlerine uygundur.
IV — SONUÇ
Bizzat asli kaynaklara inerek yapt~~~ m~z ara~t~rmalar sonucu ortaya
ç~km~~t~ r ki Osmanl~~Devlet-i "Aliyesi, ba~lang~ çtan 1274 / 1858 tarihine
kadar her hususta Islam Ceza Hukukunun hükümlerini yani Ukubat
ahkâm~n~~ uygulam~~t~r. ~er'i siciller yani mahkeme kararlar~, hukukun
tatbikat~n~~ gösteren fetva kitaplar~, ~eyhülislamlar~n yazd~~~~hukuki eserler,
irade-i seniyye ve fermanlar bunu göstermektedir. De~erli ilim adamlar~n~ n
kaleminden ç~k~ p da zaman~n padi~ah~ n~n tasdikinden geçen yani irade-i
seniyyeye iktiran eden ve Kanunname ad~yla an~lan hukuki düzenlemeler
ise, ya eski perakende fetva ve iradelerin derlenmesinden ibaret veya
5° Ceride-i Mahakim, No: 96, s. 1339-1330.
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padi~ah~n emriyle yetkili Islam hukukçular~~ taraf~ndan yaz~lan mecmualard~ r. Ceza hukuku alan~ndakiler ise devletin, "~er'-i ~erifin" kendilerine
tan~d~~~~yetkiyi kullanarak tazir cezalar~~ve suçlar~n~~ tanzim etti~i hukuki
kâideler derlemesidir. Fatih, Kanuni ve III. Ahmet Kanunnameleri misal
olarak zikredilebilir.
Kanaatimizce Ceza Hukuku alan~ nda en önemli de~i~iklik, 1274 /1858
tarihli Ceza Kanunnamesi ile olmu~ tur. Bu zamana kadarki bütün hukuki
düzenlemeler, sadece tazir suç ve cezalar~n~~ düzenlediklerini, Islam Ceza
Hukukunun en önemli bölümü olan k~sas ve diyet cezalar~~ile had cezalar~na
ait ahkâm~n f~k~h ahkâm~~oldu~unu ihsas ve hatta tasrih ettikleri halde, 1858
tarihli Kanunname bunlardan farkl~~ gitmi~tir. Bu Kanunname de gerçi
di~erleri gibi, sadece "tazirin derecât~n~ " tayin için yaz' olunmu~~ise de, k~sas
ve diyet cezalar~~yani ~ahsa kar~~~i~lenen suç ve cinayetlerin ahkâm~n~~aç~kça
"~er'-i ~erife" havale etti~i halde, had cezalar~~konusunda ayn~~hassasiyeti
göstermemi~tir.
Bu makalede 1858 tarihli Kanun hakk~ ndaki pe~in hükümler de ber
taraf edilmi~ tir. Yani bu Kanunun, her ne kadar kendine göre, Islam
hukukuna ayk~ r~~olmamak ~art~yla, Avrupa kanunlar~ ndan istifade etti~i ve
hatta baz~~maddelerinin aynen iktibas edildi~i en yetkili a~~zlar taraf~ndan
bile ifade edilmi~se de, baz~lar~n~n iddia etti~i gibi sadece ~~810 tarihli Frans~z
Ceza Kanununun yanl~~~bir tercümesi de~ildir. Sadece sözkonusu Kanuna
dayanmamaktad~r. Belki mazbatas~ nda ifade olundu~u üzere, daha önce
haz~ rlanan Men'-i Irtikâb Kanunnamesi "~slah ve tashih ile" aynen yeni
kanuna al~nd~~~~gibi, 1256 /1840 ve 1267 / 185 ~~ tarihli kanunlardan ve de
~eyhülislaml~k makam~n~n tavsiye etti~i maddelerden de yararlan~lm~~t~ r.
Kanunnamenin arzetti~i nizami ve ~er'i mahkeme ayr~l~~~~ve bunun
tatbikattaki durumu hakk~ nda, kanaatimizce ilk defa ve yeterli malumat
vermi~~bulunuyoruz. Bu konuda makalemize ald~~~ m~z bir irade-i
seniyyenin önemine ve tatbikattan misal olarak zikretti~imiz iki Temyiz
Mahkemesi karar~n~ n bu irade-i seniyyeye nas~l uygun oldu~una tekrar
dikkat çekmek istiyoruz.
Son olarak Osmanl~~Devletinde rü~vet, irtikâb ve hediye mes'elelerine
~~~k tutacak olan Men'-i Irtikâb Kanunnamesini de ilk defa olarak
orijinalinden yay~nlam~~~olaca~~z. Kanunname hakk~ndaki son ve kendi
kanaatimizi belirten cümle ise ~udur: "Kendi yürüyü~ünü terketmi~,
ba~kas~n~n yürüyü~ünü ise ö~renememi~tir".

Ekler:
MEN'-I IRTIKAB KANUNNAMESI ,
ESBAB-I MUCIBE LAYIHASI
Velinimet-i bi minnetimizin nimet-j cihan Padi~ah~m~z efendimiz
hazretlerinin mebde-i selamet ve saadetimiz olan cülüs-~~ feyz-me'nüs-i
hümayunlar~ndanberi, ihya-y~~din ve devlet ve ibka-y~~mülk ve millet içün,
nice himmet-bülend pek çok semerât-~~hayriyesi âlemin me~huru olmu~tur.
Mülk ve milletin intizam halinin derece-i kemale isâli çin matlub-~~ âli-i
hazret-i ~ehin~ahi olan neticenin husulü emrinde, mesâi-i mütevaliye masruf
olmu~~ise de, idare-i memleketin esas~~ve kaidesi olmak laz~m gelen nizamat
ki ahkâm~~daimiyyü'l-cereyan olan evamir-i seniyye-i padi~ahidir, devam ve
tamami-i icras~ nda zuhur eden kusurlar buna mani ve hail olmu~tur. Bu
dahi esbab-~~ mütennevieden ne~'et edip ba~l~calar~~nizamat-~~ mevzuan~n
icra ve muhafazas~na memur olanlar~ n menâfi-i mahsuslar~~galebe ederek
ihlaline muktedir olmalar~~veyahut nizamat-~~mevzuan~n tamami-i cerayam
içün mevkufunaleyhi olmak laz~ m gelen esbab-~~müteselsilenin meficud
bulunmas~~kaziyeleridir.
Birincisi ki menâfi-i mahsusa maddesidir. Bunun tefsiri irtikâb ve irti~â
olup her nizam~~ihlal ve her emri i~ kâl eden dahi budur. Onun içün bu kere
te'kid-i nizamat irade-i hikmet ifadesiyle ~erefsudur buyurulan hatt-~~
humayun-~~ Hazret-i Padi~ahide bu emr-i mekrûhun kâmilen ve tamamen
der ve imhas~ na bak~lmas~~ hususu mahz-~~kerâmet olan sair mevadda
takdim ile emr ü ferman buyurulmu~tur. Bunun mazarrat ve memnuiyeti
~er'an ve aklen sabit olmakla ve ~imdiye kadar bunun üzerine kitaplar kadar
~eyleri yaz~lm~~~ve pek çok ~eyler söylenmi~~olmasiyle burada ne yaz~lsa ve
söylense yaz~lm~~~ve söylenmi~~~eyleri tekrar etmek ve malumu tarif eylemek
olaca~~~bi i~tibaht~ r. Imdi illet matlum ve mühlik oldu~u meczum
oldu~undan ~imdi laz~m olan ~ey devas~ m aramak ve onunda tesirini
bulmak kaziyesidir. Bir de irti~â maddesi ~imdi men' olunacak ~ey olmay~p
her müslüman içün dinen ve her insan içün aklen memnu ve mezmum bir
madde oldu~undan ba~ka nizamat-~~mevzua-i ahire ile dahi bu memnuiyet
mükerreren te'kit ve mücazat~~ te~did ve eyman-~~ g~lâz ile te~yid olunmu~~
iken malum olan eseri görülemedi~inden bunun esbab~~ aran~ld~~~~halde,
çünkü her hüsn-i harekât mükâfat ile davet olundu~u gibi her kabahat
mücazat ile men' olunabilip mükâfat ve mücazat bir kâide ve nizam üzerine
mübteni olmak laz~m geldi~i misillû, her kaide ve nizam~n devam üzere

MEN'-~~~ RT~ KAB KANUNNAMES~~

175

cereyan~~ ve kuvveti dahi ahkâm~ nda asla istisna olmamakla has~l olup,
mesela her bir nizam~ n tutulmamas~ na sebep irti~ â ve irtikâb maddesi
oldu~u cümle tarafindan itiraf ve tasdik olunur iken men'i zaman~ nda
yap~lan nizam~ n temel tutamamas~~ ol nizam~ n kâidesi olan mücazat icra
olunmamas~ ndan veyahut emr-i rü~vetin nevi ve miktar~ nda ve mürte~i
(rü~vet alan) ve râ~inin (rü~vet verenin) ~ahs~ nda istisna olunmas~ ndan
ne~'et eyledi~i kaziyeleri oldu~u anla~~l~ yor. Halbuki bir nizamda edna
mertebe raiyetsizlik vukuu, onu kâmilen ihlale sebep olur. Ayniyle bir
lokma, nakz-~~savme bis olup bir sofra taam yemekten hiç fark olamaz. Bu
cihetle her nizam cüzi ve külli ahkâm~ nda riayet ile ve sebeb-i muhafaza-i
nizamat olan men'-i irtikâb ve irti~â nizam~~ ise kâide-i asliyesi olan
mücazat~ n icras~~ile sabit ~ibr-i karar olabilir.
Rü~vet içûn yine bir nizam yap~ lsa bunun içim ~imdiye kadar yaz~lm~~~
olan cezalar~ n az çok te~didinden ibaret olup, halbuki evvelkilerin noksan~~
mücazat~ n~ n za'finda olmay~ p, adem-i icras~nda oldu~u emr-i muhakkakt~ r.
icras~z ceza yaln~ z bir vaid (tehdit) derecesinde kal~ r ise, ol halde
"Laanallahurra~i ve'l-mürte~i-Allah rü~ veti alana da verene de lanet etsin"
tehdidi hikmet-bedidinden kuvvetli bir ~ey bulunup yaz~lamaz. Benabirin
men'-i sahih, rü~vet mürtekibinin emr-i mücazat~ nda ahkâm-~~kanuniyenin
tamam-i icras~ ndan ba~ka ~eyle has~l olamaz. Bu kaide esas-~~ madde oldu~u
halde, irti~âya sebep veren hâlât~ n dahi bulunup ortadan kald~r~lmas~~
men'inin esbab-~~asliyesinden olaca~~~bi i~tibaht~ r. Çünkü rü~vet iki ~ey için
yani ya der-i mazarrat veyahut celb-i menfaat z~ mn~nda verildi~inden, bir
kimse hod be hod fenal~ k etmeye veyahut bir faide vermeye muktedir
olamad~~~~anla~~ld~ kda, kimse kimseye bir akçe vermez. Menba-~~merhamet
ve ma'delet olan zat-~~ Hazret-i ~ehin~ahinin tesisine muvafrak buyurulduklar~~ Tanzimat-~~ Hayriye'den evvel can ve mal ve namusca kimsede emniyet
olmad~~~ ndan yani her memur-~~mütecebbir, bir adam~ n can~na ve mal~na
ve namusuna do~rudan do~ruya suikasda muktedir oldu~undan ol vakit her
bir adam bu üç ~eyden tehlikede gördü~ünü muhafaza içûn akçeler vermeye
yani can~n~~ veya ~ rz~n~~ve mal~n~~sat~ n almaya mecbur olur idi. Hamd olsun
~imdi mücerred saye-i Hazret-i ~ehin~ahide bu ~eyler iç~ln herkesin nâil
oldu~u emniyet-i kâmile, bu babda rü~vet vermenin ihtiyac~n~~der eylemi§
oldu~undan, ~ u günde hiç bir kimsenin hiç bir kimseye bunun içûn rü~vet
vermedi~ine katiyyen hüküm olunabilir.
Deri mazarrat içün vukubulan emr-i irti~ân~ n esbab-~~ külliyesinin
indifa~yla ba~lulan mündef~' olup e~erçi bir adam hakk~~ oldu~u bir
maddede memur ve hâkimin hükm-i hodkârisi mazarrat~ ndan kurtulmak
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içûn akçe vermesi kalm~~~ve bunun dahi mazarrat~~ bedihiyattan bulunmu~~
ise de, evvelki hallere k~ yas olunamayaca~~~misillû, celb-i menfaat emrinde
olan irti~ân~ n keyfiyet ve kemiyetiyle dahi muvazene olunamaz. Bu cihetle
~imdi madde-i irti~âda as~l at oynat~ lan meydan, celb-i menfaat ciheti yani
~ una buna akçe vererek devletten akçe kazanmak suretidir. Bunda ise
madde-i irti~ân~ n zaten mel'uniyetinden ba~ ka devlete olan mazarrat~~
cihetiyle iki ba~l~~ bir belad~ r. Bunun fesad~~ dahi râ~i ile mürte~i beyninde
olan rab~ ta-i maneviye-i menfaatin maddeyi mektum tutturmaya sebeb
olmas~d~ r. Def mazarrat maddesinde vukubulan emr-i irti~âde bu suret
olamaz idi. Mesela mukaddem bir ~ahs-~~ mütecebbirin pençe-i kahr~ ndan
can~ n~~kurtarmak içûn birisi akçe yerse, selamete ç~ kt~ ktan sonra mürte~isini
söylemek ihtimali var idi. Halbuki mal-i devleti gasb içûn al~ n~ p verilen
rü~vette, râ~i ile mürte~i ~erik-i töhmet olduklar~ ndan ile'l-ebed ketm-i raz~~
mucib olur. Bu yolda olan irti~ân~ n menba ve masdar~~ise, iltizamat maddesi
yani bir tak~ m varidat-~~devleti muvakkaten ~ una buna satmak keyfiyetidir.
Bunda ahalice ve memleketçe olan mazarrat mertebe-i bedehatte olup, ona
dair bir ~ ey söylenmeye hacet görünemez. Lakin as~l zamanede rü~vet kap~s~~
bu madde oldu~undan ve buna nice te'viller ile anahtar uydurmak kabil
idü~ünden rü~ vetin men'-i küllisi içûn bu kap~ n~ n bütün bütün sed ve bend
edilmesi elzemdir. Bu has~ l olur ise, devlet bir büyük bela ve mazarrattan
kurtulmu~~ve emr-i irti~ân~ n külliyat~~ mündefi olmu~~olur. Ve büyük akçeler
bu yolda al~ n~ p verildi~inden, buras~~ kapan~ r ise bir tak~ m ufak tefek ~eyler
kal~ p maslahat bu mertebeye indikde kolayl~ kla ahkam-~~ kanuniyeyi icra
kabil olabilece~inden ve bir iki mücazat ile göz korkaca~~ndan az vakit
içinde ~ u madde-i kerihenin indifa-~~ kamili mümkün olabilir denilir.
Emr-i irti~âya sebep veren hâlât~ n biri dahi rütbe ve memuriyet için
al~ n~ p verilen akçe keyfiyetidir. Kuru rütbenin hiç faidesi olmad~~~ n~~ herkes
bildi~inden rütbe isteyen memuriyet tahsili içûn bir serri~ te-i iddia
kazanmak eficar~ nda olup, memuriyet içûn akçe verenler dahi sadece bir
sebeb-i taayyü~~bulmak içûn olmay~ p, verdi~i akçenin bir kaç kat~ n~~ o dahi
~undan bundan almak ümidiyle oldu~u emr-i a~ikard~ r. Maa~~~muayyen
olan bir memuriyeti tahsil içûn bir adam alaca~~~ayl~~~ n iki üçünü pe~in
yerse, onu ç~ kard~ ktan sonra iki üç kat~n~~ almaz ise, memuriyeti niçûn tahsil
etmi~~olur? Bu cihetle men'-i irti~â içûn rütbeye ve memuriyete istihkak~ n
derecat~ n~~ tayin ile bunlara neyi, akçe ile olmay~ p hüsn-i hizmetle olmas~n~ n
bir çaresini bulmak emr-i ehemdir. Çünki irtikâb demek yaln~z nakden akçe
veya zi-k~ymet hediye almak manas~ na olan rü~vete münhas~ r olmay~ p, her
ne suretle olursa olsun, Devlet-i Aliyeye ve ibadullaha mazarrat~~ olan bir
maddeyi ligaraz~ n yapmak dahi büyük bir irtikabt~ r. Nâehil olan bir adama
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rütbe ve memuriyet tahsiline çal~~ mak elbet bir menfaat-i mahsusaya
mübteni olaca~~ndan, ortada akçe bulunmamas~~ bâdi-i i'tizar olamaz. Zira
bir rü~veti men' eseri olan mazarrat~~ def içün oldu~undan, bu mazarrat ne
ile has~l olur ise onun imhas~~laz~md~ r. Mesela âlet-i câriha ile katl etmek ile
tesmimin (zehirlemenin) hiç fark~~ olmay~ p men' olunan telef-i nefis
maddesidir. ~~te bu mütalaata mebni, Menba-i irti~â-y~~ nakdi olan hazinece
iltizam-~~ emval hususunun refi lâzimeden oldu~u misillü, mastar-~~ irtikâb-~~
manevi olan iltizam-~~ e~has usulünün dahi refi pek ziyade dü~ünülecektir.
Bir de halk~~irtikâbdan kurtarmak içim bir tak~ m taayyu~~kap~lar~~aç~ p
ve usul ve idare-i zatiyeyi yoluna koyup, herkesi geçinmek içün bab-~~devlete
dü~ürmekten ve ya~man-giran gibi mal-i hazineye ü~ürmekten kurtarmak
ve ehil olarak istihdam olunan memûrin-i devleti ihtiyacen veya ihtiyâten
irtikâba sevkeden hâlâttan beri eylemek dahi bu yolda iktiza eden tedbir-i
külliye ve asliyedendir. ~imdiki halde ehl-i Islam~n bir tabakas~~ya do~rudan
do~ruya devletin memuriyetinde veyahut devlet memuriyetinde bulunanlar~n hizmetinde bulunarak geçinmeyi itiyat edinmi~~ve bir kere bu yola
girdi~i halde, ba~ka suretle taayyü~~etmeyi hat~ rlar~ndan ç~ karm~~~olmakla,
mesela devletin büyük küçük on bin memuriyeti var ise yüzbin talibi olup,
bu memuriyetlere lüzumu olan on bin ki~i istihdam olunsa go bini aç~kda ve
açl~kda kald~klar~ ndan herbiri bir vas~ taya te~ebbüs ile esbab-~~ intia~~~
tahrime mecbur olmaktad~r. Memuriyetler içün bu kadar tâlip yani mü~ teri
bulunmas~, bazargâh-~~irti~âmn bittab' revac~na bis oldu~u gibi, bunca aç
ve muhtac~ n söz ve güzâr~na dahi kulak asmamak kabil olmad~~~ ndan, eseri
yine devletçe muz~r olan ~efkat-i zaruriye ile nâehlin istihdam~na
mecburiyet has~l ve çünki muhtacin güruhundan herbirisi bu suretle
müstahdemin dairesine konulsa ve o daireden ç~ kar~lan öbür güruha dahil
olarak bu devir ve teselsül ile aleddevam tebdil-i memürin gibi bir usul-i
muz~ rra ile ihlal-i umür olunmaktad~ r. Bunun içün ibtida vesile-i istihdam
addolunan meratib-i divaniyenin bezlden kurtar~lmas~yla beraber, her
rütbe istihkak-~~ sahih üzerine verilir ise hizmet ve memürin içün dahi
müstahak ve ehliyet eshab~~tedarik olunmu~~olaca~~~cihetle bu maddenin bir
kavi ve müstemir usule konulmas~~farz derecesinde bir ~eydir.
Bu halde gerek mevcut olup memuriyet bulamayanlar ve gerek rütbeye
ve o tarik ile memuriyete nail olamayacaklar içün dahi ba~kaca taayyü~~
kap~lar~~ açmak lâz~medendir. Zira her hangi s~n~fdan olur ise olsun kesret
üzere bikâr adam bulunmas~~ devletçe muz~r bir keyfiyettir. Memuriyet ve
hizmet istihkak ve ehliyete ve sadakat ve hüsn-i harekete tahsis olundu~u
halde, bunlar~~ dahi kayd-~~ ihtiyaç ve ihtiyattan kurtarmak içün lay~k~~
Bel/elen C. LI, 12
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vechile geçindirmek ve hüsn-i hizmet ettikçe nâil oldu~u memuriyeti bilasebep elinden gidermemek içûn emniyet verilmek laz~ md~ r. Çünkü ~imdi her
memur elinde olan hizmetin yar~ na kalaca~~ n~~ bilmedi~inden ve bir di~erine
destres oluncaya de~in pençe-i zarurete dü~ece~i gözü önünde oldu~undan,
art~ k ne yol ile olur ise olsun, i~sizli~i zaman içûn zahire tedarik eder gibi
rü~vet almaktan ve çal~ p çarpmaktan geri durmad~~~~misillû, bulundu~u
i~de kirac~~ve belki gündelikçi gibi hareket eylemektedir.
Ehil olarak istihdam olunan memûrini dahi devletin verdi~i vazife-i
muayyene ile geçindirmek içûn yeni bir yol aç~lmak laz~ md~ r. Çünki eser-i
itiyad olarak bir tak~ m masarif-i zâide halk~~ya medyûn veyahut irtikâba
mecbur eylemekte olup, ezcümle kesret-i etba' münasebetiyle herkes ald ~~~ n~~
ve kazand~~~ n~~ ~una buna yedirmek halinde oldu~u derkârd~ r. Bu hademe
maddesi dahi ayniyle devletin zaruri geçindirmesini dü~ündü~ü adamlar
gibi olup mesela pek çok kimse vard~ r ki dâiresini taklil edüp bir suret-i
mazbutaya koymak ister. Lakin nas~ l bir takrib dairesine girsin? Birtak~ m
adamlar~~ kovsa bunlar~ n sokaklarda kalaca~~~mütalaas~yla nâ-çâr
besleme~e muhtaç olup mans~ bda iken bir ordu kadar halk~~ idare eyledi~i
misillû, ma'züliyetinde dahi yine bir ço~ unu evinde tutmaya mecbur olur.
Bu ~eylerin hepsine sebep, halk~ n medar-~~ taayyü~-i aslisi olmak laz~ m gelen
ticaret ve hiref ve sanayide olan mü~ külat ile devlet hizmetinde veyahut
hademe-i devletin hizmetkarl~~~ nda görülen sühûlettir. Binanaleyh halka
ba~ka tank ile geçinmek mümkün oldu~unu göstermek içûn ticaret ve sanayi
ve hirfete sühulet ve revaç vermek ve bir de hüner ve maarif ve ticaret ve
sanayide ikmal-i maharet dahi mucib-i ~eref ve temeyyüz oldu~unu
anlatmak lâz~ medendir. Bunlar~ n ilerlemesi ise ibtida ziraat ve ticaretki
memâlik-i Devlet-i Aliyyenin en büyük ~eyidir.Onlara her güne suhulet ve
emniyeti vermekle has~ l olur. Suhulet-i sermayeye muhtaç olanlar ucuz akça
bulmak içûn ve ticaret sand~ klar~~ yap~lmas~ na ve mahsulünü kolayl~ kla nakl
ve rtiruhat eylemek içûn yollar ve limanlar tesviye olunmas~na menûttur.
Emniyeti dahi herkese devlete verdi~i teklifden ba~ka mal ve mülkünden
sahihen mutasarr~ f olup bir dava ve niza~~ zuhurunda hak ve adi üzere
görülmek içûn muh~ k ve âdil mahkemeler olmas~ na ve nizamat-~~mevzuan~n
tamami-i cereyaniyle saye-i devlette her suretle emin ve müsterih olmalar~ na
mü tevakk~ft~ r.
Hülasa-i kelam, memûrinin irtikâb ve irti~âdan men'i, Tanzimat-~~
matlubenin esas~~ olmakla beraber daima umûr-i devlet bir daire-i
müteselsile ~ eklinde olarak her bir taraf müsavi tutulup tanzim olunmaz ise,
laz~m olan kuvvet has~ l ve tanzim olunan cihetinin bile yoluna girmesi kabil
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olamaz. Binanaleyh bâlâda ta'dad olunan ~eyler birbirine laz~m ve melzum
kabilinden olup men'-i irtikâb içûn yap~ lacak nizam ve kanunun devam ve
icras~ n~n mevkufunaleyhi oldu~undan bunlar~~ dahi beraber dü~ünmek ve
tedâbir-i kaviyyesine te~ebbüs eylemek farizadan olu~u misillû, memûrin
içûn kabahat yaln~z irtikâb ve irti~â maddeleri olmay~ p onlara müteall~ k
olan sair töhmetlerin cezalar~ n~~dahi tayin ile memûrin içûn bir ba~ka ceza
kanunu yap~lmas~~ ve muamelat-~~ umumiyeye müteall~ k olan kanun-~~
cezan~n dahi ~slah ve tashihiyle ikisi birle~ tirilerek umumi bir CEZA
KANUNNAMES~~tanzim k~l~nmas~~ icab-~~ hal ve maslahattan ve men'-i
irtikâb maddesi yap~lacak ~eylerin esas~~yani beyan olunan dairenin mihveri
makam~ nda olarak ehemmi mühimme takdim kâidesince evvel be evvel
onun içûn yap~lmas~~ laz~ mgelen nizam~ n te'sisi farizadan bulundu~undan,
mukteza-y~~emir ve irade-i seniyye üzere onun müzâkeresine ~uru' ve ibtidar
olunup netice-i mütalaa ve mübahase-i âcizânemiz olmak üzere yap~lan
CEZA-NAME LAY~HASI, i~ bu mazbata-i çâkiranemiz ile beraber takdim
olunmu~ tur.
~rtikâb iki k~s~ m olup, birisi rü~vet ve di~eri mal-i devleti sirkat
oldu~undan, lâyiha-i mezkurede bunlar ayr~~ ayr~~ iki fas~lda gösterilerek
herhalde as~ l madde tayin-i ceza keyfiyeti bulundu~undan tabiat~ yla ibtida
cezan~n ~iddet ve sureti dermayan-~~bahs olup, irtikâb, her emri ihlale sebep
olan bir madde olmakla devletçe pek büyük cünha oldu~undan, mürtekibi
mücazat-~~ ebediyeye lay~ k olup, fakat bu derece ~iddet, icras~n~~ rütbe-i
imtinaa getirerek yap~lan nizam~ n mensûh kalmas~ n~~ mucib olaca~~~
tecârüb-i kesire ile malum oldu~undan ve kanunca esas ise ahkâm~ nda
istisna vuku bulmamas~ ndan olup, halbuki icrada görünen mü~ kilât bu esas~~
ihlal edece~inden, mücerred emr-i icray~~ derece-i imkâna getirmek içûn
cezan~n her derece-i irtikâbda te'bidinden sarf-~~ nazarla ba~ka yolda ~iddet
verilmesi ve e~erçi ale'l-~tlak irti~â kerih madde ise de, devletin emin diyerek
bir i~e memur etti~i adam~n mal-i devleti sirkat etmesi daha büyük bir
fezahat olaca~~ ndan, sirkat yolunda olan irtikâbm te~did-i cezas~yla irti~â
maddesi hazine-i celileyi ~zrar içûn vukubulmu~~ise mürtekibinin sâr~ k
cezas~ na müstahak olmas~yla ve rü~vet için tayin olunan cezalardan daha
a~~r bir cezay~~icabedecek sair cinayet içûn al~n~ p verilmi~~ol cinayet içûn
olan cezan~n tayin k~l~nmas~yla emr-i irti~ân~ n eserine göre mücazat~~derece
derece te~did olunmas~~ daha münasip gibi görünmü~~ve ESKI CEZA
KANUNNAMES~ NDE madde-i irti~âda müttehem olanlar~n ref i rütbe
tarikiyle ~ah~slar~ na göre te'dip k~l~nmas~~ sureti gösterilerek bu cihetle zirütbe adamlar~ n mücazat~nda kanunen fark ve teravüt has~l olmu~~olup,
ancak bu misillû ahkâm-~~ kanuniye istisna kabul etmeyece~inden ve
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münte~ir olacak kavanini elfaz-~~ istisnaiyeden kurtarmak lâz~meden
oldu~undan ~ahs~na göre tabirinden sarf-~~ nazarla icab-~~vechile istimal
olunmak üzere mücazat~n~n tenvi'i tercih k~l~nm~~t~ r.
Bu cihetle ~ahs-~~ mürtekibin kadr-i zatisi içün kanunen fark
gösterilmeyip ale'l-umum ilk defada iki nevi ceza yani hapis veyahut nefiy
suretleri tayin olundu~ u gibi ber-vech-i muharrer emr-i cezan~n def a-i
fiffida te'bidinden sarf-~~ nazarla mahdut müddetler tayin olunmak istenilmi~~
ise de KAVAN~ N-~~SABIKADA mürte~inin yaln~z alm~~~oldu~u rü~vet
akçesinin istirdadiyle iktifa olunmu~~iken bu kere onun bir misli daha
al~ nmas~~ sureti bu yüzden yine mücazat~~ te~did edece~i mütalaas~yla
beraber, vak~a töhmetçe bir kuru~~almakla bir milyar almak bir olup
mücazat~ nda tesâvi laz~ m gelir ise de, mesela ~~ oo kuru~~rü~vet alm~~~bir
adamla ~~oo bin kuru~~alm~~~ n beyninde yine fark-~~külli oldu~undan, mal-i
irti~ân~n iki kat~~ al~nmas~nda ~~oc~~ kuru~~alan ~~oo kuru~~ve ~~oo bin kuru~~alan
oo bin daha ilavesiyle verece~inden ve bir de bâlâda beyan olundu~u
vechiyle emr-i irti~â sirkate veyahut âher cinayete sebep oldu~u halde
bittab' onun mücazat~~a~~rla~~ p bunlar~n berüsünde olan irti~âde ilk def a ile
tekerrürün fark~~olmak laz~ m gelece~inden, rü~vet ile müttehem olanlar~ n ilk
defas~ nda rütbe ve memuriyet ve maa~lar~ n~ n ne!" ve kat'~yla bir sene hapis
veyahut iki sene nefiy ile mücazat olunup, mükerrirlerinin min-ba'd devlet
hizmetinde kullan~lmamak ~art~yla cezalar~~ te~did olunmu~~yani kürek
cezas~ n~~ilavesiyle beraber hapis ve nefiy cezalar~ n~ n müddetleri dahi tezyid
k~l~nm~~ t~r.
~~te bunun iç6n Lâyiha-i ma'ruzan~ n irti~â fasl~ na dahil olan ~~. ve 2. ve
3. maddelerinde mürte~i ve râ~inin ve ikisi aras~ nda vas~ ta olan râi~in
cünhalar~~ilk defa oldu~u halde bir sene hapis veya iki sene nefiy ve ta~rib ile
beraber mürte~iden mal-i rü~vetin iki kat~~al~n~p, birisi kendisinin mücazat-~~
nakdiyesi ve di~eri râ~inin ceza-y~~nakdisi olacakt~ r. Bunlar eshab-~~rütbe ve
tarikten oldu~u halde refi esas-~~ ahkâm-~~cezaiyeden olup fakat içlerinden
islah-~~ nefis edip de yine rütbe almaya ve bir hizmete girmeye sâlih
olabilenler içün dahi mücerred kanunda istisna ve ahkâm~ nda halel vukua
gelmemek içi~n 4. maddesinde dahi bu makulelerin haklar~ nda olacak
muamele ve 5. maddesinde dahi mürte~i ve râ~i ve râi~~ashab-~~ rütbe ve
memuriyetten olmad~ klar~~ halde düçar olacaklar~~cezalar tayin k~l~nm~~ t~ r.
6. ve 7. maddelerinin ahkâm~, râ~i ve mürte~i ve râi~~güruhunun
mükerrirleri haklar~ nda terettüp edecek mücazat-~~ kanuniyeyi havidir.
Fezahat-i irti~ây~~mükerrir olarak mürtekib olanlar~n cezalar~~ilk dereceden
e~ed olmas~n~ n lüzumu bâlâda beyan olunmu~~ve bu suret umur-~~vâz~hadan
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bulunmu~~oldu~undan olbabda isbat-~~ lüzum z~ mmnda tafsilata hacet
görünmemi~tir.
8. ve 9. maddelerinden dahi nisa tâ'ifesinin madde-i irti~âda müdahele
ve tavassutlar~~ vukua gelir ise mürte~iye ve râ~iye ve râi~eleri ve bunlar~ n
zevcleri haklar~nda olunacak muameleler beyan olunmu~tur.
Her ne kadar henüz para al~ nmam~~~ise de rü~vet içûn senet teati
olunmu~~veyahut bir mukavele-i sahiha sebkat etmi~~ise, bu dahi ayniyle
rü~vet telafisi demek olaca~~na ve bundan dolay~~ kanunda bir güne sarahat
olmad~~~~halde, bu misillû bir hal vukuunda türlü tevilat ve bir tak~ m
mü~kilat zuhura gelece~ine binaen, 10. maddede dahi bu husus tasrih ve
tayin k~l~nm~~t~ r. Ve bazan rü~vet veri~i mecburi ve ~zt~rari olmak
mütaalas~ na mebni, bu yolda akçe verenler veyahut kendilerinden akçe
istenmi~~olanlar içün, baz~~ kuyud ile istisna gösterilmesi iktiza-y~~ ma'deletten
bulundu~undan ii. ve ~~2. madde ile bunlar haklar~nda ol~nacak muamelât
irâe olunup: Çünkü mürte~iyi def etmek kadar râ~inin dahi önünü kesmek
laz~m gelece~inden, bu cihetle bir adam kendisine rü~vet arzolundukda veya
verildikde ba~ka yerden duyulmaks~z~ n gelir haber verir ise tahsine seza
olaca~~~gösterilmesinde ehl-i ~ rz~~ te~vik ve ra~ili~i tahvif kazayay~~ nafias~~
derkâr olmas~yla I 3. maddede dahi bu keyfiyet yaz~lm~~t~ r.
Rü~vet denilen ~ey yaln~z nakden akçe almak olmay~ p ligaraz~ n her
güne nâme~ru olan temettü dahi rü~vet olaca~~ndan ve mübayaat ve
muamelat-~~ saireden adeta rü~veti burnuna koyup tevilat ile akçe almak
kabil göründü~ünden bunun dahi men'i laz~m gelip fakat bununla
mübayaat ve muamelat-~~adiyeye bir güne halel ve suûbet getirilmesi dahi
câiz olmayaca~~ndan, bunun üzerine tetkikat-~~amika icras~yla 14. maddede
laz~ m olan kuyud-~~ ihtiraziyenin derciyle beraber böyle müevvel olarak
yap~lan mübayaat ve muamelat-~~ irti~aiyenin suret-i memnuiyeti ve
mürtekiblerinin mücazat~~ gösterilmi~tir.
~ltizam usulü ber-vech-i me~ruh, masdar ve menba-~~ irti~â olmas~yla
bunu kapay~p hem devletçe ve hem halkça menfaatli ve emniyetli bir ba~ka
usul bulunmas~~ .laz~ meden olup fakat varidat-1 devletin en büyük bir
~ubesinin emr-i tahsilini ba~ka bir surete koymak pek çok mütalaat ve
tetkikat icras~na mütevakk~f oldu~undan ve bu dahi evvelbe evvel yap~lacak
~ey ise de nas~l olsa yap~l~ncaya ve yerle~inceye kadar biraz vakit geçece~i
cihetle o zamana de~in usul-i haliyenin cereyan~~ tabiat-1 maslahattan
olaca~~~misillû bi'l-farz ileride ~ LT~~ZAM USULÜ ilga olunsa yine bir
tak~m varidat, olur ki onlar~n bila-mahzur maktûan ihalesi kabil
olaca~~ndan ve bir de memûrin-i devletin iltizam almaktan men'inde olan
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faide ile ol takdirde emval-i devletin münhas~ ran âdi iltizamc~lar~ n elinde
kalaca~~ndan has~l olacak mahzur, bi'l-müvazene usul-i mevzua ve nizamat-~~
müessesesine tatbikan herkesin iltizam almakl~ kda muhtar olmas~~korkulan
fesad~~ mehma emken dâfi' gibi göründü~ünden, hem ~imdi cari olan usul
baki oldukça me~hud olan uygunsuzluklar~ n önünü kesmek ve hemde ileride
yine maktuân ihale olunan ~eylerde irtikâb~~ men' eylemek içün, fürûrât-~~
maslahata giri~ilmeyerek kâide-i külliye olmak üzere iltizam tarikinde olan
usul-i irti~âiyenin memnuiyetiyle mürtekiblerinin mücazat~~ 15. maddede
beyan ve tasrih k ~ l~ nm~~~ve ~~ 6. maddede dahi ihalat-~~ rasidenin icras~~ içt~n
rü~vet alan memurlar emval-i devleti sâr~ k hükmünde olaca~~ ndan bunlar~ n
sirkat cezas~ na müstahak olacaklar~~ gösterilmi~tir.
17. maddede dahi çünki baz~~ rü~vetin devletçe fitne ve fesad ve halkça
katl-i nefs gibi cinayat-~~cesime içiS~ n al~ n~ p verilmesi mülahazas~ na mebni
rü~vet alan memurlar emval-i devleti sâr~k hükmünde olaca~~ ndan bunlar~ n
verilmi~~olan rü~veti teâti etmi~~olanlar ol cinayetin mücazat~yla te'dip
olunaca~~~beyan olunmu~tur.
Hidamât-~~ devlette bulunan ecnebiler haklar~ nda dahi bir ~ey
denilmesi laz~m geldi~inden 18. maddede dahi bunlar~n haklar~ nda
olunacak muamele tayin k~l~ nm~~t~ r.
Bundan sonra emval-i miriyeden sirkat fasl~ na girilip, kâffe-i memurin
saye-i merâhimvaye-i ~ahin~âhicle vazife-i muayyeneye nail olduklar~ ndan
cümlesinin en büyük vazifeleri emval-i devleti kendi mal~ ndan a~~r bilmek
ve belki can~~ gibi muhafaza etmek iken devletin mal~ n~~ sirkat eylemek, pek
büyük fezahat ve melanet oldu~undan sirkatin tayin-i cezas~~ emrinde
güzerân eden mübâhesât~ n neticesi olmak üzere ~~ g. ve 20. ve 21.
maddeleriyle dahi bu makuleler min-ba'd hizmet-i devlette kullan~lmamalar~~ ~art-1 evvel olmak üzere rütbe ve tarikinin refiyle üç sene içûn haps
olunmalc veyahut yedi sene içûn nefiy k~l~ nmak mücazat~~ tahsis edilmi~ tir.
Ashab-~~ matlup yedinde bulunan miii düyC~nu sirki ve senedât~ ndan
k~ rma tarikiyle akçe al~ nd~~~~yani ashab-~~ matlube alaca~~~sairlerinden evvel
verilmek üzere uyu~ularak bir miktar~~ tenzil ile ita olunup devletten tamam~~
al~ narak, ashab-~~ matlûba verilenden üst tarafi irtikâb olundu~u malum
olup, bu dahi hem sirkat ve hem de pek büyük fesadl~~bir ~ey oldu~undan 22.
maddede dahi bu emr-i mekrûhu mürtekib olan memûrinin mücazat~~ve 23.
de bunlar~ n müteallikat ve mensubatlar~ n~ n bu fezahata cesaretleri
vukuunda görecekleri te'dibât~~ tayin olunarak bununla sirkat fasl~~ hitam
bulmu~ tur.
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Buna zeyl olmak üzere HEDAYA maddesi ayr~ca bir fas~l yap~larak
yaz~l~p ~öyle ki: I~~görmek içûn al~n~p verilen zl-k~ymet hedâyâ adeta irti~â
oldu~undan bunu al~ p verenlerin te'dibat~~irti~â ahkâm~na bittabi dahil olur
ise de bu hediye maddesi mukaddema mahsusen men' olunmü~~oldu~u
halde, mukabele vechile ve suver-i uhrâ ile yine teâti olunmakda oldu~u misill~:~~ dü~ünlerde eskiden verilen hediyelerin bir kaç kat~~ payendaz ve sair
suretlerle taife-i nisa tarafindan verilmekte oldu~una ve bu ise zaten ihlal-i
kâide eyledi~inden ba~ka âr-~~akran belasiyle herkes haremleri eliyle bir çok
masrafiara girip, memûrIni irtikâbdan men' dahi esbab~n~~yani ihtiyacat~n~~
der ile has~l olaca~~na binaen: Bunun az çok hedâyân~ n memûrin taraf~ndan
al~ n~ p verilmesi kâmilen ve külliyen men' edilerek ve haremler marifetiyle
verilen hedâyâ dahi bu memnuiyete ithal k~l~ narak ve hedâyâ-y~~resmiyenin
kabulü mutlaka emir ve irade ve ruhsat~~ seniyye-i Hazret-i ~âhâneye
muhtac oldu~u tekit olunarak bunlar~ n ahkâm~~dahi hedâyâ fasl~na dahil
olan 24. ve 25. ve 26. bendlerde beyan ve tasrih olunmu~ tur.
Kâfre-i cinayet ve enva-~~ cünha ve kabahatler mürtekiblerinin evvel
emirde bil-etraf ve bervech-i hakkaniyet muhakeme ve töhmetleri sabit ve
mütehakl~k olmad~ kça ve onun üzerine irade-i adalet-ifade-i Hazret-i
~ehin~ahi celâdet-efza-y~~sünuh ve sudur buyurulmad~ kça tayin olunan
cezalarla mücazatlar~~ caiz olmayaca~~~derkâr oldu~undan, bu kâide-i
külliyenin dahi ayr~ca bir fas~lda tekrar~~ s~ ras~nda; o makulelerin nerelerde
muhakemeleri laz~m gelece~inin ve ta~ralar memurlar~ ndan hangilerinin
Dersaadet'te ve kimlerin mahalleri mecâlis-i kebiresinde istintak ve
muhakemeleri münasip olaca~~n~ n tasrih ve tayini ileride bir güne kar~~~kl~k
ve tereddüde mahal kalmamak içûn elzem görünmü~~ve Mecalis-i Kebire-i
Eyâlât azas~ ndan bu misillû müttehem zuhurunda muhakemesi kendi
bulundu~u meclisde olsa ya icra-y~~ nüfuz ederek mücazat-~~mükerrereden
kurtulmas~~ veyahut rüfekas~~kendisini garaz ve nefsaniyet ederek bigayr-~~
hakk~n ma~dur olmas~~ hat~ralar~ na binaen; onlar~n dahi Meclis-i Vâlâ-y~~
Ahkâm-~~Adliye'de muhakemeleri sureti tercih olunup Fasl-~~ Muhâkemâta
dahil bulunan 27. ve 28. ve 29. ve 30. maddelerde dahi bunlar gösterilmi~tir.
Çünki yeniden bir nizam ile nizamat-~~ mevzua-i kadimede bulunan
ahkâmdan biri tahvil ve ta~yir olundukta nizam-~~ cedidde onu beyan
eylemek laz~ m geldi~inden ve mevcut olan CEZA KANUNNAMESI
ileride tashih ve islah ol unacak ise de ol vakte kadar ahkâm~mn bittabi
cereyan~~ laz~ m gelip, bunda ise irti~â ve sirkat maddelerine dâir ahkâm-~~
cezaiye olup, onlar~ n hükmü bu nizam-~~ cedid ile münfesih oldu~unu
bildirmek iktiza eyledi~inden madde-i mahsusa deyu en sonra yaz~lan
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maddede dahi bu suret ifade ve tayin k~l~ nm~~ t~ r. Bâlâda arz ve beyan
Olundu~u vechile bir kimsenin alm~~~oldu~u rü~vet akçesi iki kat olarak yani
bir misli dahi zam ile mürte~iden al~ n~ p as~l mal-i rü~vet râ~inin verdi~i akçe
olmakla, bu onun ceza-y~~ nakdisi ve misli olarak al~ nacak akçe dahi
mürte~inin mücazat~~ olacakt~ r. Al~ n~ p verilen akçelerin böyle iki kat olarak
istirdad~~ mürte~i ile beraber râ~inin dahi tedibini mucib olaca~~ndan ba~ka
akçeyi candan muazzez olan namusa tercih edenlerce en tesirli ve ~iddetli
mücazat olaca~~~ve miktar~~ rü~vete göre cezan~ n tefavütü bu tarikle tayin
olunabilece~i cihetle hem bu rü~vet maddesinde ve hem de emval-i devletin
sirkati töhmetinde bu mücazat esas olarak ittihaz olunmu~ tur.
Serika olunan (çal~nan) ~ey devletin mal~~olup zarar~~ ona ait olmas~yla
gümrükten mal kaç~ ranlar hakk~ nda cari oldu~u gibi sâr~ kdan al~ nacak
akçenin hazine-i celileye teslimi laz~m geldi~inden, buna dair maddelerde
bu suret tasrih olunup, fakat emr-i irti~âda do~rudan do~ruya zarar devlete
ait olmad~~~ ndan ve bu yolda al~ nan akçeyi saye-i ~evket-vaye-i Hazret-i
~ahanede hazine-i celilenin kabule tenezzül etmeyece~i misillû akl~~ermez
kimseler indinde dahi bu ~ey bir irad içün yap~lm~~~mülahazas~ n~ n varid
olaca~~~tahattur k~l~ nd~~~ ndan bu suret münasip gibi mütalaa olunarak bu
makule nükud-~~ me'huzenin suret ve mahall-i h~fz ve sarfi hakk~nda dahi
mahsusu bir nizam yap~lmas~~ tasavvur olunmu~tur.
~~bu mütalaat ile yap~ lan CEZANAME LAY~ HASININ sebk ve
hükmü efkâr-~~ acz ve sâr-~~ âcizânelerimizin eseri olup noksan~~ ind-i
abidânemizde müsellem ve meczüm oldu~ undan ikmali ârâ-y~~ hakaik
intima-y~~vükela-y~~fiham üzerine ~ erefsudur buyurulacak emir ve ferman-~~
hikmet-beyan-~~ Hazret-i Hilafet-Penahiye mütevakk ~f ve menüt idü~ü
muhât-~~ ilm-i âli buyuruldukda her halde emir ve ferman Hazret-i Men
Lehü'l-emrindir.
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MEN'-I IRTIKAS KANUNNAMESI
(MUCEBINCE AMEL OLUNA)
FASL-I RÜ~VET
MADDE I — Mürte~i yani gerek bizzat do~rudan do~ruya ve gerek
adamlar~~marifetiyle bi'l-vas~ ta rü~vet alan tebea-i ~ahaneden her kim ve
hangi milletten olur ise olsun ve herhangi rütbe ve mans~b ve memuriyette
bulunur ise bulunsun ibtida alm~~~oldu~u rü~vet kendisinden istirdad ile
beraber zecren tamam bir misli daha ahz ve istifa k~l~ na ve bundan maada
~ahs-~~ mürte~i erbab-~~ mans~ b ve memuriyetten ise mans~ b ve memuriyetinden ç~kar~ larak ve üzerinde bulunan rütbe ve tank ref ve maa~~kat'
edilerek, bu cünhay~~ e~er ilk defa olarak i~lemi~~ise bir sene devlet
mahbeslerinde veya iki sene müddetle ve vatan~n gayr~~ bir yere nefiy oluna.
MADDE 2 — Râ~i yani rü~vet veren tebea-i ~ahaneden her kim ve
herhangi milletten olur ise olsun ve herhangi rütbe ve mans~ b ve
memuriyette bulunur ise bulunsun verdi~i rü~ vet akçesi bend-i evvelde
beyan olundu~u üzere mürte~iden al~ narak kendisi bulundu~u mans~ b ve
memuriyetinden ç~kar~l~ p üzerinde olan rütbe ve tank ref ve maa~~~var ise
kat' olunup bu cünhay~~ e~er ilk defa olarak i~lemi~~ise kezalik bir sene hapis
veyahut iki sene müddetle nefiy k~l~ na.
MADDE 3— Râi~~yani rü~vet al~ p verenin aras~nda vas~ ta olan tebea-i
Devlet-i Aliyyeden her kim herhangi milletten olur ise olsun ve her hangi
rütbe ve mans~ b ve memuriyette bulunur ise bulunsun, bulundu~u mans~b
ve memuriyetten ç~kar~l~ p üzerinde olan rütbe ve tank re? ve maa~~~var ise
kat' olunup bu cünhay~~e~er ilk defa olarak i~lemi~~ise bir sene hapis veyahut
iki sene müddetle nefiy oluna.
MADDE 4— Mevadd-~~ sab~kada beyan k~l~ nd~~~~vechile mürte~i ve
râ~i ve râi~den devletçe rütbe ve tariki olanlar~ n rütbe ve tariki ref olunacak
olup fakat bu cünhay~~ ilk defa olarak i~lemi~~iseler ~slah-~~ nefs eyledikleri
devletçe lay~k~ yla sabit ve mütehakk~ k olduktan sonra tashih-i rütbe ve
tarikleri ve maa~~ve memuriyete nailiyetleri caiz olabilir ise de, bu müsaade
ink~za-y~~müddet-i cezadan itibaren en ekâll~~ dört sene-i kâmile geçmedikçe
tecviz olunmaya.
MADDE 5— Mürte~i ve râ~i ve râi~, erbab-~~ rütbe ve memuriyetten
olmad~klar~~ halde dahi yukar~ ki maddelerde beyan olundu~u üzere rü~vet
akçesi mürte~iden iki kat olarak al~n~ p kendileri kezalik zikrolunan
maddelerde muayyen olan müddetlerle ya hapse konulalar veyahut sürgüne
gönderileler.
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MADDE 6—Bir ~ah~s bir kere irti~â töhmetiyle müttehem olup
te'dibat-~~kanuniyesini gördükten sonra ikinci defa olarak tekrar bu fezahati
irtikâb eyledi~i halde, alm~~~oldu~u rü~vet kendisinden iki kat olarak
istirdad bir de kendisi iki sene küre~e vaz' veya be~~sene nefiy oluna ve erbab-~~
rütbe ve mans~b ve memuriyet ve ashab-~~maa~dan oldu~u takdirde, rütbe ve
mans~b ve memuriyeti reP ve maa~~~kat' olunup âhir ömrüne kadar bir daha
hiçbir vesile ve cihet ile rütbe ve mans~ b ve memuriyet ve maa~a ve devletçe
hizmete na'iliyeti kat'an caiz olmaya.
MADDE 7— Mükerrir olan râ~i ve râi~~dahi iki sene küre~e konula
veyahut buna bedel be~~sene nefye gönderile ve bu makulelerin dahi âhir
ömürlerine kadar devlet hizmetlerinde istihdamlar~~caiz olmaya.
MADDE 8— Mürte~i nisa taifesinden oldu~u ve kocas~~olup da madde-i
irti~âda onun dahi ilminin lâh~k bulundu~u bi'l-isbat tebeyyün eyledi~i
surette al~nan rü~vet kezalik iki kat olarak kendilerinden tahsil olunup,
kocas~yla beraber haklar~nda ~~. maddede beyan olunan mürte~i cezalan icra
oluna ve mürte~iyenin kocas~~olmad~~~~veyahut olup da madde-i irti~âdan
haber ve r~zas~~bi'l-muhakeme tahakkuk etmedi~i surette yaln~z kan
hakk~nda mücazat-~~nakdiye icras~ ndan sonra zikrolunan ~~maddede
muha~Ter olan hapis cezas~~icra oluna.
MADDE 9— Râ~iye yani rü~vet veren ve râi~e yani vas~ta-i rü~vet olan
kanlar ve bunlar~n kocalar~~haklar~ nda dahi bir sene hapis veyahut buna
bedel iki sene nefiy cezalar~~icra kuma.
MADDE ~o— Rü~vet olarak henüz akçe ve e~ya al~n~p verilmesi
olmay~p da, fakat olbabda senet veya tahvil verilmi~~veyahut senet dahi
al~nmayarak rü~vet teatisi üzerine yaln~z bir mukavele-i mahsusa vukubulmu~~oldu~u ve bu mukavelenin fiile ç~kmamas~~râ~i ve mürte~inin dePine
rnuktedir olamad~klan baz~~mevâni'den ne~'et eyledi~i bi'l-muhakeme sabit
ve mütehakk~ k olur ise, bu makule mukavelelere biaynihi rü~vet al~n~p
verilmi~~nazariyle bak~l~ p bunu mürtekib olanlar haklar~nda mürte~i ve râ~i
ve râi~~cezalar~~icra oluna. ~u kadar ki bu halde ceza-y~~nakdi olmak üzere
mukavele olunmu~~olan rü~vet mikdan akçe râ~iden ve bir misli dahi
mürte~iden ahz ve tahsil olunacakt~r.
MADDE ~l — Bir adam can ve mal ve ~rz~m velhas~l menfaati
me~ruasnu mahafaza iç~ln birine rü~vet vermeye mecbur ve muztar olur da
ba'dehu keyfiyeti canib-i hükümete haber verir ise, vermi~~oldu~u akçe bi'listirdad kendisine ita olunup bu rü~veti alm~~~olan ~ah~s hakk~nda mürte~i
için 1. maddede muayyen olan mücazat-~~nakdiye ve te'dibat-~~saire
tamamiyle icra k~l~ na. Ve bu adam öyle mecburen verdi~i rü~veti bervech-i
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muharrer vaktiyle yani sebeb-i mecburiyet ve kendisince olan havf ve ha~yet
mündefi oldu~ u anda Dersaadet'te ise bâarzuhal Makam-~~ Ali-i Sadarete ve
ta~ralarda bulundu~ u takdirde, vali ve mahalleri meclislerine haber
vermeyip de âher taraf~ ndan duyuldu~u takdirde, adeta râ~ i mücazat~ yla
te'dip oluna.
MADDE 12 -Bir adam~ n hakka makrun bir i~ i olup da onun rü'yet ve
tesviyesi z~ mn~ nda müracaata mecbur oldu~u memur taraf~ ndan akçe
istenilir ve o dahi gelir haber verir ve isbat eyler ise, maslahat~~ ber-vech-i
hakkaniyet görüldükten ba~ka kendisinden istenilmi~~olan akçe, talibinden
ahz ile nefsine mükâfaaten kendisine ita oluna ve rü~veti tâlip olan hakk~ nda
mürte~i mücazat~~ icra k~l~ na.
MADDE 13 — Her ne husus için olur ise olsun kendisine rü~vet arz
olunan kimesne ol rü~ veti gerek almazdan mukaddem ve gerek ald~ ktan
sonra, âher taraf~ ndan duyulmaks~z~ n nihayet iki ay zarf~ nda Dersaadette
Makam-~~Vekalet-i Kübraya ve ta~ralarda ise bulundu~u mahallin en büyük
memuruna ve meclisine haber verir ise, hakk~ nda muamele-i tahsiniye icra
oluna ve rü~vet-i ma'ruzan~ n miktar~~kadar akçe mücazaten ahz olunarak
râ~i olan kimesne hakk~ nda ~~ . maddede beyan olunan sair te'dibat dahi icra
k~l~ na.
MADDE 14—Bir güne garaz-~~ fasit ve sebeb-i memnu taht~ nda
olmayan mübayaat ve muamelat-~~ âdiyede bila-istisna herkes muhtar
olmakla olbabda hiç kimsenin bir kay~ t ile mukayyet olmamas~~ umur-~~
tabiyyeden olup, fakat rü~ vet yolunda bir mülk veya bir mal~~ vakit ve
mahalce de~erinden fark-~~ fahi~~ile dün veya ziyade bahaya al~ p satmak
müevvel olarak rü~ vet ahz ve i'ta eylemek oldu~undan o yolda sat~lan emlak
ve emvalin k~ ymet-i sainhas~yla bey' olundu~ u fiyat beyninde olan tefavüt
mürte~ iden iki kat olarak istirdad bu muamelat-~~ irti~âiyede bulunanlar
haklar~ nda yukar~ ki bendlerde muharrer olan râ~i ve mürte~i cezalar~~
tamamiyle icra k~l~ na.
MADDE 15— Devlet-i Aliyenin maktuiyet vechile verilen emvalinin
esas-~~ nizam-~~ ihalesi mutlaka müzayede-i aleniye ve sahihad~ r. Büyük ve
küçük memûrin-i Devlet-i Aliyye ve sairleri taraflar~ ndan bila-müzayede
iltizam alanlar veya esna-y~~ müzayedede taliplerini ürkütenler veya
tahammülü derecesine vard~ rmamak içün icra-y~~ nüfuz veyahut i'mal-i
hiyel ve tedlis ile kapatanlar ve kapatt~ ranlar ve bu makule fesadl~~ hâlâtta
nam-~~ müstear ile mü~ terek olanlar ve her cins ve s~ n~fdan buna sebep ve
vas~ ta bulunanlar, bu hareketlerinden hazine-i Devlete âra olmu~~olan zarar
evvel be evvel kendilerinden tazmin ettirildikten ve erbab-~~ mans~ b ve
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memuriyetten iseler, bulunduklar~~ mans~ b ve memuriyetten azl olunduklar~ ndan sonra bir sene müddetle hapse konulalar veyahut buna bedel iki sene
içün nefy ve ta~rib edileler.
MADDE 16— Varidat-~~ devletin ihalesi hizmetinde bulunan memur
her kim olursa olsun, varidat-~~ devleti âher talip var iken birinden rü~vet
alarak dün paha ile ihale eder ise, bunu irtikâb eden memur, emval-i devlet
sâr~ ki hük`münde olarak sirkat fasl~ na dahil bulunan 19. maddede beyan
olunan cezalar ile mücazat oluna.
MADDE 17—Bir kimse di~er bir kimseye bir cinayeti i~letmek içün
rü~ vet verir ve ol cinayet bâlâda zikrolunan rü~vet cezalar~ ndan daha bir
a~~r cezay~~icabeden cinayetlerden olur ise, ibtida mürte~i yani akçeyi al~p
cinayeti i~leyenden, yaln~ z teâti olan akçe al~nd~ ktan sonra kendisi ve gerek
râ~ i yani akçeyi verip ol cinayeti i~letmi~~olan kimse ve bunlar aras~ nda
vas~ ta var ise CEZA KANUNNAME-I HeMAYUNUNDA ol cinayeti
i~leyen ve i~leten ve vas~ ta olanlar haklar~ nda muayyen olan cezalar ile
mücazat olunacaklard~ r.
MADDE 18— Düvel-i ecnebiye tebeas~ ndan Devlet-i Aliyye hizmede ve miri ile ticaret ve ahz ü i'ta maslahat~ nda bulunanlardan mürte~ i ve
râ~i ve râi~~kabahatlerinden biriyle müftehem olanlar olup da bu töhmetleri
sübut buldu~ u halde, o misillülar herhangi hizmet ve maslahatta iseler
ondan ç~kar~l~ p fimaba'd Devlet-i Aliyyenin bir hizmetinde ve bir maslahat
ve muamelat~ nda kullan~ lmayacak ve töhmet-i sâbiteleriyle haklar~nda
verilen karar müteall~k oldu~ u sefa' rete resmen beyan olunacakt~r.
FASL-I SIRKAT
MADDE 19—Her kim emval ve e~ya-y~~ miriyeyi nakden ve aynen
sirkat eder ise sirkat etmi~~oldu~u ~ ey iki kat olarak âhizinden istirdad ve
hazine-i devlete teslim olunup fimaba'd hidemat-~~ Devlet-i Aliyyede
kullan~ lmamak üzere kendisi ashab-~~ rütbe ve mans~ bdan ise rütbe ve
mans~b~~ ref ve nez' olunarak ve devletten maa~~~oldu~ u takdirde o dahi kat'
edilip kendisi bir sene müddetle küre~e yaz~~ veyahut üç sene müddetle hapis
veya be~~sene nefiy oluna ve sirkat u~ hmetiyle müttehem olan kimse rütbe ve
maa~~ashab~ndan de~il ise, hiç bir vakitte rütbe ve memuriyete nail olmas~~ve
bir memuriyette kullan~lmas~~caiz olmaya.
MADDE 20 — Her kim Devlet-i Aliyye hesab~ na olarak i~ tiras~ na
veyahut bey'ine veya imaline memur oldu~u her nevi e~yan~ n bey' ve
~iras~ nda ve paha ve miktar~ nda ve imalinde fesad kar~~ t~ rarak her ne surette
olur ise olsun irtikâb eyler ise sâr~k olaca~~ ndan bend-i sâblkada tayin
olunan mücazat~~göre.
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MADDE 2I — Bu makule sâr~ klar erbab-~~ rütbe ve memuriyetten
olmad~ klar~~halde dahi yukar~ki maddelerde beyan olundu~u üzere emval-i
mesrüka iki kat olarak al~n~ p kendileri kezalik zikrolunan maddelerde
muharrer müddetlerle küre~e veya hapse konula veyahut sürgüne
gönderile.
MADDE 22- Memûrin-i Devlet-i Aliyyeden ashab-~~matlup yedinde
bulunan mili düyunu sirki ve senedat~ndan k~ rma tarikiyle akçe alanlar
veyahut ashab-~~matlubenin alacaklar~n~~te'diye mukabelesinde kendilerinden ziyade ve sair hedâyâ ahz ve kabul edenler oldu~u halde haklar~nda
evvelki bendlerde tayin olunan sâr~ k mücazat~~ icra oluna.
MADDE 23—Bu misillû memûrinin daireleri tebeas~ ndan ve
müteall~kat ve mensubatlar~ ndan kendilerinin müsaadesiyle sirki k~rmas~na
icra edenler olur ise, sâr~ k cezas~yla mücazat olunup buna müsaade eden
memur dahi mans~b~ ndan azl ile müsaadesiyle al~nm~~~olan akçenin bir kat~~
zecren kendisinden istifa ile hazineye teslim k~l~ na.
FASL-I HEDAYA
MADDE 24— Erbab-~~ ihtiyac~ n atiyye ve sadaka itas~na vesile
ittihaziyle getirdikleri meyve ve sair me'kulat ve me~rubat gibi kaliliflmikdar ~eylerin semenin itas~ yla kabul ve tevkifinde ve muhabbeten beyne'lehibba teati olunan kezalik baz~~ meyve ve sair me'külat ve me~rubat misillû
e~ya-y~~ cüz'iyenin dahi ahz ve kabulünde be's olmay~ p bunlardan ve
muhtacin ve müstah~ kkine ve hademeye hasbice verilen atâyâ ve
bah~i~lerden maada sair suretlerle al~n~ p verilecek külli ve cüz'i hedâyâ,
memûrin-i devlet ve haremleri ve daireleri halk~~ haklar~nda rü~vet
addolunarak alan ve veren ve vas~ta olanlar rü~vet fasl~nda beyan olunan
cezalar ile mücazat oluna.
MADDE 25— Devletçe al~n~ p verilmesi usul-i cariyeden olan hedâyâsamiye ve aleniyenin kabul ve itas~~ mutlaka irade-i seniyye-i Hazret-i
Hilafet-Penahi ve ruhsat-~~ sariha-i Cenab-~~Z111-1 ~lahiye menüt olmakla,
bila ruhsat-~~seniyye o misillû hedâyây~~gerek do~rudan do~ruya bizzat ve
gerek adamlar~~ marifetiyle bi'l-vas~ta ahz ve ita edenler haklar~ nda dahi
mürte~i ve râ~i cezalar~~ icra k~l~na
MADDE 26—Her nevi dü~ünlerde ve akit cemiyetlerinde hademe-i
devlete mahsus olmak üzere gerek haremler taraf~ ndan ve gerek erkekler
cânibinden bulunan hademeye adi bah~i~~itas~ndan maada payendaz
namiyle ve sair te'vilat ve esâmi ile bir akçelik kimseye hediye ita ve kabûlü
kat'â câiz olmayaca~~ndan bunun hilaf~nda hareket edenler dahi râ~i ve
mürte~i cezalarma d~kar olalar.
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FASL-I USUL VE MAHALL-I MUHAKEMAT
MADDE 27
I~bu babda muharrer olan töhmetler erbab~~ haklar~ nda muayyen olan cezalar~ n icras~~ kendilerinin evvelemirde kemal-i
hakkaniyet ve bi tarafane bi'l-muhakeme kabahatlerinin sübutuna ve
ba'de's-sübut hâkipâ-y~~ Hazret-i Mülûkaneye arz ile irade-i seniyye
~erefsuduruna vâbeste ve menûttur.
MADDE 28 Dersaadette bulunan memûrin-i Devlet-i Aliyye ve
sairleri ile ta~ra valilerinden ve defterdarlar ve mal müdürleri ve
kaymakamlar ve mecalis-i kebire a'zas~ ndan bu töhmetlerle müttehem
olanlar~ n muhakemeleri mutlaka Dersaadette Meclis-i Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~
Adliyede icra olunacakt~ r.
MADDE 29 — 2 . ve 28. maddelerde beyan ve ta'dad olunan
memûrinden maada ta~ralarda olan küçük memurlar ve kaza müdürleri ve
efrad-~~ ahaliden töhmet-i irtikâb~~ mürtekib olanlar~ n muhakemeleri, her
eyalet merkezinde bulunan Meclis-i Kebirde rü'yet olunup karar~ n~~
mutazamm~ n vürud edecek mazbata Meclis-i Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~ Adliyede
dahi bi'l-mütalaa tasdik olundu~u halde atebe-i ülya-y~~ Hazret-i HilafetPenahiye arz ve takdim ile istizan k~ l~ nacakt~ r. Gelen mazbata ve evrakdan
sübut-~~ töhmet hakk~ nda Meclis-i Vâlâya kanaat gelemedi~i surette
müttehemin Dersaadet'e Celbiyle Meclis-i mezkûrda bir kere daha istintak
ve muhakemesi câiz olacakt~ r.
MADDE 30— Bu misillû mevadd-~~ memnûadan dolay~~ vükela-y~~
Devlet-i Aliyyeden birinin muhakeme ve istintak~~ laz~ m geldikde, Meclis-i
Tanzimat'ta bi'l-icra yap~lacak mazbatas~~ Meclis-i Vükelada dahi tetkik
olunarak hâkipa-y~~ adalet intima-y~~ Hazret-i Mülûkâneye ref ve takdim
edilecektir.
MADDE-I MAHSUSA
Bâlâda muharrer olan füsul-i erbaan~ n havi oldu~u mevadd-~~ muhtelife
üzerine mevcut olan Ceza Kanunname-i Hümayununda muharrer ve
~imdiye kadar mer'iyyü'l-icra olan ahkâm-~~ cezaiye, bunun her yerde ilan~~
gününden itibaren ilga olunup ba'd-ezin i~ bu nizam ile amel ve hareket
olunacakt~ r.
I 5 Cemaziyelûla ~~27 ~~
Safvet
Mehmet Rü~dü
Muhammed

Ibrahim Edhem
Mustafa H~ fz~~
Mehmet Emin Ali

Mehmed Fuad
Mehmet Rifat
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"I~BU NIZAMNAME LAY~ HASININ HAVI OLDU~U
MEVADDIN COMLES~~ITTIFAK-I ARA ~ LE MECLIS-I UMUM~DE
KABUL KILINMI~TIR"
Gurre-i Cemaziyelâhir 1271
Meclis-i Umuminin elli üyesinin imzas~. Hayrullah, Abdullatif ve
Ahmet Tevfik isimli üç üye ise ~u muhalefet ~erhini dü~mü~lerdir.
"15. maddede mernürinin iltizam almas~na mesa~~gösteren f~kra
müstesna olmak üzere mevadd-~~ sairenin cümlesi makbülümüzdür."
(Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi, Dosya Usulü No: 65/1-3)
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