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Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlý Hukuku’nda
Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezalarý*
Esra Yakut**

Crimes Incurring Ta‘zir Punishments in Ottoman Law Until Tanzimat
Tazir is a punishment for the guilts excepting the had, kýsas and diyet in the Islamic Criminal Law
and its amount is not determined before. The most important tazir punishments are death, ferule, imprisonment, exile, counsel, summon, condemnation, menace, isolation, deposing, exposition and the fiscal ones in the Islamic Law. And, Islamic Law is practiced basically in the Criminal
Law as in the every field of the law in the Ottoman Empire. If the had and kýsas are defective for
the guilt, then the tazir is practiced in the Ottoman Criminal Law. In addition to this, tazir is also
came to agenda for the offences against the common convenances, family life and the state
administration and the perjury. Some tazir punishments in the Ottoman Criminal Law are similar to the Islamic Criminal Law, like death, imprisonment, exile, counsel and deposing. However,
some tazir punishments are the distinctive sides of the Ottoman Criminal Law like servitude and
the fixing of the fines according to the revenues of the people.
Key words: Islamic Criminal Law, Ottoman Criminal Law, Tazir.

I) ÝSLAM HUKUKU’NDA TAZÝR
Ýslâm Ceza Hukuku’nda had, kýsas ve diyetin dýþýnda kalan suçlar için miktarý
önceden belirlenmemiþ olan cezalara “tazir” denir.1
Tazir sözlükte, men etmek, engel olmak, edeplendirmek, kýnamak, þiddetli
dövmek anlamlarýna gelmektedir.2
Ýslâm Hukukçularý taziri, Allah hakký (kamu yararý) ve ferdi hak olarak uygulanan tazir olmak üzere ikiye ayýrmýþlardýr. Þarî tarafýndan had belirlenmeyen,
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kötü bir eylemi yapan kiþi, bu eylemiyle baþkalarýný da etkilerse, burada Allah
hakký (kamu yararý) için tazir uygulanýr. Ýþlenen suçta kiþiye özel bir yararýn bulunmasý durumunda ise ferdi hak olarak uygulanan tazirden söz edilir. Tazir açýsýndan bu iki hak arasýnda kesin bir sýnýr yoktur.3
Tazir suçlarý, had ve kýsas suçlarýndan belirli noktalarda ayrýlýrlar. Bu noktalar kýsaca þöyle sýralanabilir:
1-Ýslâm Hukuku had ve kýsaslarda, cezayý seçme, ceza miktarýný belirleme
hakkýný hakime býrakmamýþtýr. Bu tarz suçlar için önceden ceza belirlemiþ ve bu
suçlarýn karþýsýna sabit bir ceza koymuþtur. Tazir suçlarýnda ise hakim, suçlunun
durumuna göre farklý cezalar takdir edebilir.
2-Had cezalarýnda af söz konusu deðildir. Kýsasta bu hak sadece hak sahibine aittir. Tazirde ise, eðer iþlenen suç Allah hakkýyla ilgiliyse normalde tazirin uygulanmasý esas olmakla birlikte suçlunun cezasýz uslanacaðý düþünülürse af veya
þefaat yoluna da gidilebilir. Bireysel hakla ilgili tazir de ise af yoluna gidilebilir,
dava açýlýrsa tazir yoluna da gidilebilir.
3-Had ve kýsas gerektiren suçlarýn ispatý, kanuni delil veya ikrar ile olur. Tazir
suçlarýnda ise bu konuda daha müsamahalý davranýlmýþtýr.
4-Cezaî ehliyet noktasýnda had ve kýsas suçlarýyla tazir suçlarý arasýnda farklar vardýr.4

A) TAZÝRÝ GEREKTÝREN SUÇLAR
Ýslâm Hukuku’nda taziri gerektiren suçlarýn tümü için kesin hükümler bulunmamaktadýr. Hükümlerde kesinlik bulunmamasý nedeni ile cezalar eksiltilip,5
arttýrýlabilir.6
Taziri gerektiren suçlar genel olarak üçe ayrýlarak incelenir:
1- Günahlar: Günahlara karþý konulan tazir cezalarý, Ýslâm Hukuku’nun doðrudan doðruya haram kýldýðý ve yapýlmasýný yasaklayarak, suç kabul ettiði fiillerdir.7
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Âmir, a.g.e., s. 40-41.
a.g.e., s. 51-52.
Ýslâm Ceza Hukuku’nda tazir cezalarýnýn hafifletilmesi gerekçeleri ile ilgili bkz. Abdullah
Çolak, Ýslâm Ceza Hukukunda Hafifletici Sebepler, (Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi), Konya, 1999, s.
255-256.
Ýslâm Ceza Hukuku’nda tazir cezalarýný aðýrlaþtýran nedenler ve bunlarýn doðurduðu
sonuçlarla ilgili ayrýntýlý bilgi için bkz. Adnan Koþum, Ýslâm Hukukunda Cezayý Aðýrlaþtýrýcý
Nedenler, (Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi), Ýstanbul, 1999, s. 108-111; 180-224.
Abdülkâdir Ûdeh, Ýslâm Ceza Hukuku ve Beþeri Hukuk, I/202 (Çev: Akif Nuri), Ýstanbul, 1976;
Amir, a.g.e., s. 64; Ahmed Fethi Behnesi, et-Ta’zir fi’l-islâm, Kahire, 1988, s. 34-35; Ahmet
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2- Umumun Menfaatleri: Umumun menfaati için konulan tazir cezalarý, doðrudan doðruya haram kýlýnmamýþ ancak nitelikleri bakýmýndan yasaklanmýþ fiillerdir.8
3- Emirlere Muhalefet: Konulan hükümlere karþý gelenlere verilen tazir cezalarý ise doðrudan doðruya þer’an yasaklanan ve yapýlmasý günah olarak kabul
edilmeyip emre muhalefet olarak kabul edilen fiiller için söz konusudur.9
Suçlarýn had ve kýsastan ayrýldýðý noktayý ön plâna çýkartarak yapýlan bir baþka
tasnif daha vardýr. Bu tasnife göre tazir cezasý gerektiren suçlar;
Ýþlenen suçun türünde Þâri tarafýndan belirlenen bir cezanýn söz konusu olduðu, fakat uygulanmasý için gerekli þartlarýn yerine gelmediði suçlar;
a) Hakkýnda Þâri tarafýndan belirlenmiþ bir cezasý olmakla birlikte bir þüphe
veya baþka bir þeyden dolayý uygulanamayan suçlar,
b) Hakkýnda belirlenmiþ had, kýsas veya kefaret söz konusu olmayan tazir cezasý gerektiren suçlar olarak ayrýlabilir.10

B) BAÞLICA TAZÝR CEZALARI
1- Ölüm Cezasý: Tazir cezalarý içinde en aðýrý olan ölüm cezasý, fesadý alýþkanlýk haline getirip baþka herhangi bir ceza ile önlenilmeyen kiþilere verilen cezadýr. Hanefi Mezhebi’nde dinin öldürmeye izin verdiði suçlarda devlet baþkanýna
taziren katl hakký tanýnmýþtýr.11 Ýslâm Hukuku’nda taziren ölüm cezasý verilebilecek suçlarýn en önemlileri, casusluk, aðýrlýkla ve onun hükmünde olan öldürme,12 livata, dinde bidat olan þeylere çaðýrma (davet) gibi suçlardýr.13
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Geliþgen, Ýslâm Ceza Hukuku Prensipleri ve Ta’zir Cezalarý, (Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi),
Konya, 1993, s. 81.
Ûdeh, a.g.e., I/203; Amir, a.g.e., s. 67-68; Behnesi, a.g.e., s. 31-32; Geliþgen, a.g.e., s. 81-83.
Ûdeh, a.g.e., I/202-203; Geliþgen, a.g.e., s. 83-84.
Abdullah Özer, Ýslâm Literatüründe Ta’zir Risaleleri ve Þeyhülislam Muhyiddin Mehmed B. Ýlyas Çivicizade’nin Risale Müteallika Bi’t-Teâzir Adlý Eseri, (Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi), Ýstanbul,
2000, s. 3.
Amir, a.g.e., s. 254-255; Behnesi, a.g.e., s. 40-44; Bilmen, a.g.e., III/309.
Aðýrlýkla öldürmenin örneði, öldürme aletinin büyük bir taþ veya büyük bir odun parçasý
olduðu öldürme þeklidir. Ýmam Azam Ebu Hanife’ye göre bu nevi öldürme Ýslâm Ceza
Hukuku’nda þibh amden katl (yaralayýcý bir aletle öldürmek) kýsmýna girer ve dolayýsý ile
kýsas gerektirmez. Aðýrlýðý olan (büyük taþ, odun) ve bu tarzda olan þeyler normalde bir
öldürme aleti deðildir ve o amaçla hazýrlanmamýþtýr. Oysa Ýslâm Ceza Hukuku’nda kasta
delil olabilecek þey öldürmek için yapýlan, kullanýlan bir aletin olmasýdýr. Ayrýntýlý bilgi için
bkz. Amir, a.g.e., s. 261-262.
a.g.e., s. 259-270.
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2- Sopa Cezasý: Suçlunun el ile veya deðnekle dövülerek cezalandýrýlmasýdýr.
Suç, haddi gerektiren bir suç olduðu halde, had uygulamasýna engel bazý durumlar varsa, burada taziren sopa cezasý uygulanabilir. Nitekim, iþlenen suç aslýnda had cezasý gerektirmekle birlikte suçun unsurlarýnda veya þartlarýnda bir
eksiklik sebebi ile, had cezasý verilemeyen durumlarda, taziren sopa cezasý uygulanabilir. Yine ahlâki yapýyý bozmak, casusluk gibi suçlar da taziren sopa cezasý ile cezalandýrýlabilir.14
3- Hapis Cezasý: Suçlunun ýslahý için özgürlüðünün kýsýtlanmasýdýr. Ýslâmiyet’e göre hapis cezasý süresi belirli hapis ve süresi belirsiz hapis olmak üzere
ikiye ayrýlýr. Süresi belirsiz hapiste bazen suçlunun piþmanlýðý ve uslanmasýyla
hapis son bulabilir. Bazen de bu hapis suçlunun ölümüne kadar devam eder.15
Hapis süresinin takdiri hakime aittir.16
4- Sürgün Cezasý: Ýþlenen suçun sonucu baþkalarýna zarar veriyorsa veya vereceðinden endiþe ediliyorsa ve suçun iþlendiði ortamdan suçu iþleyen kiþinin
uzaklaþtýrýlmasý gerekiyorsa taziren sürgün cezasý uygulanýr. Sürgün cezasý gerektiren suçlardan bazýlarý þunlardýr: Sahtekarlýk (sahte evrak düzenleme ve kullanma), Kur’an’daki müteþabihatla (manasýnýn anlaþýlamadýðý ve sadece Allah
tarafýndan manasýnýn bilindiði ayet veya ayetin bir bölümü) ilgili konuþmak.17
5- Nasihat: Kadý tarafýndan suçlunun dikkatini çekmek için verilen öðütten
ibarettir. Genellikle nasihat sonucu halini düzelteceði sanýlan ve uslanacaðý düþünülen þahsa karþý yapýlýr.18
6- Mahkemeye Celp: Bu ceza, mahkemeye çaðýrýlmayý itibarýnýn zedelenmesi olarak gören kimselere, özellikle de eþraf tabakasýna uygulanan bir cezadýr.
Genellikle basit hukuka aykýrý davranýþlarda uygulanýr.19
7- Kýnama: Kadý, deðiþik kýnama þekillerinden birini tazire uðrayacak þahsa en
uygun düþecek þekilde belirler. Kýnama da kendi arasýnda, hafiften þiddetli kýnamaya kadar derecelere ayrýlýr. Kadý, tazire uðrayacak þahsýn uslanmasýný saðlayacak sözleri, kelimeleri ve iþaretleri amacý saðlayacak þekilde kendi seçer.20
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a.g.e., s. 276-277; Nasýr Ali Nasýr Halifi, ez-Zurufü’l-müþeddede ve’l-mühaffefe fi ukubeti’t-ta’zir fi’
fýkhi’l- Ýslâmî, Kahire, 1992, s. 110-114; Osman Þekerci, Ýslâm Ceza Hukukunda Ta’zir Suçlarý ve
Cezalarý, Ýstanbul, 1996, s. 109-112; Bilmen, a.g.e., III/307-308; Udeh, a.g.e., II/317-323.
Amir, a.g.e., s. 306-322; Halifi, a.g.e., s. 127-141; Udeh, a.g.e., II/323-332. Ayrýca konuyla ilgili
ayrýntýlý bilgi için bkz. Metin Hülagu, Ýslâm Hukukunda Hapis Cezasý, Kayseri, 1996.
Ýbn Nüceym, Zeynüddin Zeyd b. Ýbrahim b. Muhammed el-Mýsri, el-Bahrü’r-Râik Þerhu Kenzi’dDekaik, Kahire, 1311, V/46.
Halifi, a.g.e., s.141-147; Amir, a.g.e., s. 322-330.
Halifi, a.g.e., s. 153-154; Amir, a.g.e., s. 369-370; Þekerci, a.g.e., s. 114.
Halifi, a.g.e., s. 155; Amir, a.g.e., s.367-369; Þekerci, a.g.e., s. 114.
Halifi, a.g.e., s. 156-159; Amir, a.g.e., s. 371-374; Þekerci, a.g.e., s. 114.

Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlý Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezalarý

8- Tehdit: Tehdit cezasý bizzat kadý tarafýndan yapýlýr. Suçlu, kadýnýn önüne
geldiði zaman kadý ona tehditvari bir ûslupla “seni þöyle þöyle cezalandýracaðým.
Eðer bu suçunu bir daha iþlersen þöyle yapacaðým” diyerek ileride iþlenmesi
muhtemel bir suçu da engellemeye çalýþýr.21
9- Tecrit (Terk): Terk ederek tazir uygulanmasýnýn anlamý, suçluyla iliþkiyi
kesmek onunla konuþmayý ve onunla selâmlaþmayý terk etmek anlamýndadýr.
Buradaki tazir cezas,ý suçluya terkediliþin, yanlýzlýðýn iþlediði suçtan kaynaklandýðýna dair ikazla tamamlanýr.22
10- Azl ve Teþhir: Azl, bir þahsý görevden almak, bundan dolayý görevinin
kendisine sunduðu yetkilerden de mahrum býrakmak anlamýna gelmektedir. Bu
ceza, yapýlmasý yasak olan davranýþý iþleyen bütün görevliler hakkýnda uygulanabilir.23 Teþhir cezasý ise, suçlunun suçunu halka ilân etmek amacý ile kullanýlýr.
Halkýn itimat ettiði konularda iþlenen suçlarda bu cezaya baþvurulur. Yalancý þahitlik, hileli mal satmak vb. Suçlu çarþý pazarda dolaþtýrýlarak suçu ilân edilir ya
da yüzü karaya boyanarak saçý kesilir.24
11- Mali Cezalar: Fakihler bir insanýn malýný alarak onu tazir etmenin yasallýðý konusunda farklý görüþlere sahiptir. Bir kýsmý, bu uygulamayý meþru görürken, bazý fakihler mali cezalara onay vermezler. Tazirin, mali bir ceza þeklinde uygulanmasý Hanefilerde sadece Ýmam Yusuf tarafýndan hoþgörü ile karþýlanmýþtýr.
Ebu Yusuf’a göre, suçludan mal alarak ona tazir uygulamak ve suçtan caydýrmak
caizdir.25 Bu tür cezalarda kadý, bir müddetliðine suçlunun malýný elinde tutar.
Suçlu eðer zaman içinde piþmanlýðýný belli ederse, kadý ona malýný iade eder.
Ancak suçlunun tövbe etmesinden ümit kesilirse, kadý’nýn bu malý uygun gördüðü
yere sarf etme hakký vardýr.26

II) OSMANLI CEZA HUKUKU’NDA TAZÝR
Osmanlý Devleti’nde hukukun her alanýnda olduðu gibi ceza hukuku alanýnda da Ýslâm Hukuku uygulanmýþtýr. Ýslâm Hukuku’nda tazir suç ve cezalarý konusunda devlet baþkanýna geniþ bir takdir yetkisi tanýnmýþtýr. Ayný yetki, Osmanlý
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Halifi, a,g,e, s.159; Geliþgen, a.g.e., s. 90; Þekerci, a.g.e., s. 114-115.
Halifi, a.g.e., s. 160; Amir, a.g.e., s. 374-375.
Amir, a.g.e., s. 377-392; Þekerci, a.g.e., s. 116-117.
Bilmen, a.g.e., III/307; Þekerci, a.g.e., s. 115-116.
Ýslâm Hukukçularýna göre Mali Tazir Cezasý ile ilgili farklý görüþler için bkz. Macid Muhammed
Ebu Ruhayye, “Ýslâm’da Mâlî Tâ’zir Cezasý”, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi,
(Çev.: Nihat Dalgýn), 11, 1999, Samsun, s. 313-334.
Amir, a.g.e., s.331-335; Behnesi, a.g.e., s. 37-40; Halifi, a.g.e., s. 167-196; Bilmen, a.g.e.,
III/309.
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padiþahlarý için de geçerlidir. Padiþahlar bu yetkiyi bütün imparatorlukta yürürlükte olan hukuk normlarý koymak þeklinde kullanmýþlardýr.
Kaynaðýný padiþahýn iradesinden alan bu düzenleme ve uygulamalar, diðer
alanlardaki düzenlemelerle birlikte zaman içinde belli bir düzeye ulaþýnca “örfi
hukuk” adýyla anýlmýþtýr.27 Buradaki örfi hukuk deyimi, örf ve adet hukuku anlamýnda kullanýlmamýþtýr. Devlet tarafýndan konulmuþ hukuk anlamýndadýr. Osmanlý Ceza Hukuku denildiðinde ise þer’i veya örfi ceza hukuku deðil, bu ikisinin
bir bütünü anlaþýlmaktadýr. Zaman zaman gerçekleþtirilen düzenlemeler sýrasýnda
þer’i hukukun sýnýrlarý aþýlsa da, bu Ýslâm Hukuku’nun devlet baþkanýna tanýdýðý
tazir yetkileri çerçevesinde yapýlmýþtýr.28

A) TAZÝRÝ GEREKTÝREN SUÇLAR
Osmanlý Hukuku’nda, had ve kýsas cezasý gerektiren suçlarda temel olarak
Ýslâm Hukuku kurallarý uygulandýðýndan, bu suçlarla ilgili, kanunnamelerde ve
ceza hukuku ile ilgili emir ve fermanlarda ayrýntýlý düzenlemelere gidilmemiþtir.
Bununla beraber, suçun unsurlarýnda veya ispat þartlarýnda bir eksiklik olmasý
veya baþka bir nedenle bu cezalarýn uygulanmamasý durumunda kanunnamelerde yer alan tazir cezalarýnýn uygulandýðý görülmüþtür.29 Fatih Sultan Mehmed, II.
Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi Ceza Kanunnameleri’nde kasten adam öldürme ve yaralama olaylarýnda kýsas uygulanmadýðý takdirde verilecek para cezalarýndan söz edilmiþtir.30 Nitekim, Fatih’in Umumi
Kanunnamesi’nin “Eðer adam öldürürse yerine kýsas etmeseler, kan cürmi, bay
olub bin akçeye dahi ziyadeye gücü yeterse dört yüz akçe, eðer orta hallü olursa
yüz akçe, eðer fakir olursa elli akçe alýna” þeklindeki hükmü konuya açýk bir örnek teþkil eder.31 Kýsasýn uygulanmadýðý durumlarda tazir olarak para cezasýnýn
yaný sýra maðdura veya yakýnlarýna kanunen sabit olan bir diyetin ödenmesi gerekmiþtir.32 Heyd, bu durumu, kanunnamelerde kamu davasý kavramýnýn ortaya
çýkýþý olarak deðerlendirmiþ, hatta kul hakký, Allah hakký gibi geleneksel hukuk
kavramlarýna bir üçüncüsünü ekleyerek “hakk-ý saltanat” ifadesini kullanmýþtýr.33
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Mehmet Akif Aydýn, “Ceza”, Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi, Ýstanbul, 1993, III/478.
Yaþar Tekin, “Þer’iyye Sicilleri Iþýðýnda Osmanlý Devleti’nde Ta’zir Suç ve Cezalarý” (Yayýnlanmamýþ
Yüksek Lisans Tezi), Ýstanbul, 1995, s. 6-7; Yýlmaz Yurtseven, “Klasik Dönem Osmanlý Ceza
Hukuku’nda Ta’zir Suç ve Cezalarý” (Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2001, s. 54-62.
Aydýn, a.g.m., VII/478.
Ahmet Akgündüz, Osmanlý Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, I-IV/349; 43-44; 90; 299, Ýstanbul,
1990-1996, .
a.g.e, I/349.
Aydýn, a.g.e., VII/479.
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Osmanlý Hukuku’nda, had cezasý gerektiren suçlarýn unsurlarýnýn eksik olmasý
durumunda da olayýn bir tazir suçu gibi deðerlendirilip suçlularýn çoðunlukla para
cezasýna çarptýrýldýklarý görülmüþtür. Örneðin, hýrsýzlýk suçunun cezalarý, çalýnan
malýn belli bir deðere (nisab miktarýna) ulaþýp ulaþmamasý ve diðer unsurlar dikkate alýnarak düzenlenmiþtir. Çalýnan mal belli bir nisaba ulaþýnca, el kesme (hadd-i
sirkat), ulaþmazsa tazir cezasý gündeme gelmiþtir. Nitekim, Kanuni Sultan Süleyman dönemi Ceza Kanunnamesi’nde yer alan “Eðer kovan veya koyun veya kuzu
uðurlasa serika hesabýna yetmese kadý tazir edüb aðaç baþýna bir akçe alýna. Ve
eðer serika hesabýna yetse elin keseler.” þeklindeki hüküm çalýnan mal nisab miktarýna ulaþmazsa tazir, ulaþýrsa (Ebu Hanife’ye göre çalýnan eþyanýn deðeri 10 gümüþ dirhemden fazla olursa) had cezasýnýn verileceðini açýkça ortaya koymaktadýr.34 Bununla beraber, hýrsýzlýk suçunun unsurlarýnda eksiklik bulunmadýðý durumlarda bile eðer suçu iþleyen kiþi yaþça küçükse hukuki ehliyeti bulunmadýðýndan tabiatýyla had cezasý uygulanmamýþtýr. Çünkü Ýslam Ceza Hukuku’nda ceza ehliyeti
için akýl ve büluð gereklidir. Küçüklerin cezai ehliyetleri yoktur. Nitekim, Çatalcalý
Ali Efendi’nin Fetva Mecmuasý’nda yer alan þu fetva bunun açýk bir delilidir: “Zeyd-i
sagir Amr’ýn menzilinde olan mekân-ý muhrezinden kýymetleri nisab-ý sirkate balið
olan þu kadar eþyasýný hafiyyeten ahz eylese Zeyd’e kat’-i yed lâzým olur mu?
El-cevab: Olmaz”.35
Yine hýrsýzlýk suçunun oluþmasýnda malýn koruma altýnda iken alýnmýþ olmasý da önemli bir unsurdur. Osmanlý Hukukçularý, Hanefi Mezhebi’nin bu konudaki hükümlerini aynen kabul ederek bir fiilin hýrsýzlýk sayýlabilmesi için çalmanýn mutlaka koruma altýnda iken gerçekleþmiþ olmasý ve çalýnan malýn koruma
alanýndan dýþarýya çýkarýlmasý esasýný savunmuþtur. Nitekim, 21 Þubat 1779 tarihli Üsküdar Þeriyye Sicili’ne ait bir kayýtta ev sahibi evde yokken eve girerek nisab miktarýna ulaþmýþ eþyalarý çalan, fakat çaldýklarýný dýþarýya çýkaramadan yakalanan bir kadýna tazir cezasý verilmiþtir.36
Ýslâm Hukuku’nda, had ile cezalandýrýlan suçlar arasýnda yer alan zinanýn da,
Osmanlý Kanunnameleri’nde, suçlunun zengin veya fakir oluþuna göre para cezasý ile cezalandýrýldýðý görülmüþtür. Kanunnamelerde açýkça belirtilmemekle
beraber,37 bu durum, suçun Ýslâm Hukuku’na göre sabit olmadýðý durumlarda,
örneðin, zina suçu dört erkek tanýkla ispat edilmediði zaman uygulanmýþtýr.
33
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Uriel Heyd, “Eski Osmanlý Ceza Hukukunda Kanun ve Þeriat”, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler, (Çev.: Selâhaddin Eroðlu), Ankara, 2002, s. 60-61.
Akgündüz, a.g.e., IV/301 (md.30).
Çatalcalý Ali Efendi, Feteva-yý Ali Efendi, Dersaadet, 1324, s. 159-160.
504 Numaralý Üsküdar Mahkemesi Þeriyye Sicili, vr. 28a-5.
Kanuni Kanunnamesi’nin bir nüshasýnda, “Eðer bir kimesne zina eder görülse þer’an üzerine
sabit olsa, lâkin ala vechi’þ-þer’ recm kýlmalu olmasa” ibaresi yer almaktadýr. Bu kayýt,
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Suçun unsurlarýndaki eksiklik nedeni ile had cezasý verilemeyen zina suçlarýnda, uygulamada, kanunnamelerde söz edilen para cezalarýnýn dýþýnda sürgün
gibi tazir cezalarýnýn verildiði de görülmüþtür. 13 Aralýk 1660 tarihli Ankara Þeriyye Sicili’ne ait bir kayýtta, Rüstem Na’al Mahallesinde oturan bir karý-kocanýn
fuhuþ olaylarýný birlikte yürüttükleri mahalle ahalisinin þikayeti üzerine ortaya
çýkmýþ ve suçlularýn adý geçen mahalleden ihraç edilmeleri istenmiþtir.38
Yine had ile cezalandýrýlan bir diðer suç olan hamr içme de Fatih Kanunnamesi’nin 15., Süleyman Kanunnamesi’nin 19. ve Bosna Kanunnamesi’nin
1. maddelerinde kadý’nýn takdirine baðlý olarak para cezasý ile cezalandýrýlmýþtýr.39
Osmanlý Hukuku’nda kýsas, diyet ve had cezasý ile cezalandýrýlacak suçlarda eksik unsurlarýn bulunmasý nedeni ile verilen tazir cezalarýnýn dýþýnda, bir de direkt
olarak tazir ile cezalandýrýlmasý öngörülmüþ suçlar vardýr. Bu suçlarýn baþýnda, genel adap ve aile yaþantýsý aleyhine iþlenmiþ suçlar bulunur. Bu grubun içerisine
sokabileceðimiz en önemli suçlardan biri, hakaret ve sövmek suçudur. Þeyhülislam fetvalarýnda bu tür suçlara örnekler verilmiþtir. “Dinini ve imanýný filanladýðým”, “yürü, yýkýl, cehenneme git (veya) baþýn cehenneme”, “rospu, kahpe”, “her ne
asl-ý fesad çýkarsa daniþmendlerden çýkar” gibi sözler küfür sayýlmýþtýr ve bu suçu
iþleyen kiþilerin tazir cezasý ile cezalandýrýlmalarýnýn gerektiði belirtilmiþtir.40
Þeriyye sicillerinde de bu tür suçlara verilen tazir cezalarý ile ilgili örneklere
sýkça rastlanmaktadýr. 27 Kasým 1746 tarihli Üsküdar Þeriyye Sicilleri’ne ait bir
kayýtta, Muhammed Beþe’nin düþmaný Ýsmail’e kapýsýnýn önünde “pezevenk ve
anama ve avratýma olma” sözleriyle küfür etmesi üzerine tazir cezasý verilmiþ, fakat Muhammed Beþe’nin askeri sýnýftan olduðunu iddia etmesi üzerine mahkeme ilâmýyla salýverilmesine karar verilmiþtir.41 Yine 12 Mayýs 1801 tarihli Davutpaþa Mahkemesi Þeriyye Sicilleri’ne ait bir kayýtta, Es-seyyid Ömer isimli bir kiþi,
Avadýk adlý zimminin kendisine sövüp, hakaret ettiðini söyleyerek davacý olmuþ,
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Kanunname’de belirtilen para cezalarýnýn, þer’i cezalarýn herhangi bir nedenle uygulanmamasý durumunda alýndýðýnýn bir göstergesidir. Bkz. Akgündüz, a.g.e., IV/296.
46 Numaralý Ankara Þeriyye Sicili, s. 93, Belge no: 298. Ayný þeriyye sicili için bkz. Rahþan Kaynak,
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56.
Zahid Aksu, “Þeyhülislâm Ýbn Kemâl ve Osmanlý Ýdaresindeki Yeri”, Þeyhülislâm Ýbn Kemâl
Sempozyumu, Ankara, 1989, s. 171-173.
415 Numaralý Üsküdar Mahkemesi Þeriyye Sicili, Belge no:278. Ayný þeriyye sicili için bkz. M.
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(Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2000, s. 148.
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davanýn mahkeme huzurunda görülmesinden sonra zimmi taziren cezalandýrýlmýþtýr.42 15 Haziran 1801 tarihli bir baþka kayýtta ise, Mirahor Mahallesi’nde yaþayan Ümmühan isimli bir kadýn, mahkemeye baþvurarak kocasý Mehmed’in
kendisine taziri gerektirecek þekilde sövüp, taciz ettiðini ileri sürmüþ, iddiasýný
ispat edecek iken eþi Mehmed, karýsýna bir daha sövmeyeceðine ve “hilâf-ý þer’i
þerif hareket” etmeyeceðine dair söz verdiðinden dava kapanmýþtýr.43 27 Mayýs
1823 tarihli, Davutpaþa Mahkemesi Þeriyye Sicilleri’ne ait bir baþka kayýtta, Ýstanbul Eski Ali Paþa Mahallesi’nde yaþayan Müderris Hüseyin Efendi, kendisine
küfr eden Aiþe isimli kadýndan davacý olarak iddiasýný þahitlerle ispatlamýþ, adý
geçen kadýna mahkeme tarafýndan “þer’an tazir” cezasý verilmiþtir.44
Genel adap ve aile yaþantýsý aleyhine iþlenmiþ suçlarýn içerisinde deðerlendirilen diðer suçlar, kadýna iftira atmak, kadýnýn kocasýna itaat etmemesi, kadýnlarýn uygunsuz þekilde sokaklarda dolaþmalarý gibi doðrudan doðruya kadýnla ilgili birtakým olaylarý kapsar. Fakat incelemiþ olduðumuz þeriyye sicillerinden
gördüðümüz kadarýyla bu tür olaylarýn mahkemelere yansýma sýklýðý zina ve zina iddiasý suçlarýna oranla çok daha azdýr. 26 Aðustos 1766 tarihli, Ýstanbul Kadýlýðý’na ait bir þeriyye sicilinde Aiþe isimli kadýn kendi evinde, el-Hâc Salih
isimli erkeðin kendisine “kârhâneci ve rospî ve vilayetinden fi’ili þenî ederek geldin” demesi üzerine bu kiþiden davacý olmuþ, davasýný þahitler ile ispatlamýþ, fakat mahkeme Aiþe’nin iffetli olduðunu kesin olarak saptayamadýðý için el-Hâc
Salih’e tazir cezasý verilmiþtir.45
Yine, 19 Temmuz 1766 tarihli Kasýmpaþa Mahkemesi’ne ait bir þeriyye sicilinde, Abdullah Beþe karýsý Hatice’yi kendisine itaat etmediði gerekçesi ile mahkemeye vermiþ, Hatice’nin de durumu kabul etmesi üzerine, mahkeme, kadýna kocasýna itaat etmesi için tenbih etmiþtir.46
Tazir ile cezalandýrýlmasý gereken bir diðer suç gurubu kamu düzenini bozup,
devlet idaresi aleyhine iþlenen suçlardýr.
Bu tür suçlarýn baþlýcalarý þöyle sýralanabilir:
Devlet baþkanýnýn emirlerine, Ýslâm hükümetinin kamu rahatý için çýkardýðý,
kanun ve nizamlara aykýrý fiiller,
Haklý ve doðru iþler yapan devlet baþkanýnýn aleyhinde çalýþarak, onun þerefini kýracak, bu þekilde halkýn rahatsýz olmasýna yol açacak cürümler,
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37 Numaralý Davutpaþa Mahkemesi Þeriyye Sicili, Belge no: 238.
a.g.þ.s., Belge no: 273.
77 Numaralý Davutpaþa Mahkemesi Þeriyye Sicili, Belge no: 159.
25 Numaralý Ýstanbul Kadýlýðý Þeriyye Sicili, s. 137’den naklen: Tekin, a.g.e., s. 100.
58 Numaralý Kasýmpaþa Mahkemesi Þeriyye Sicili, vr.78-a’dan naklen: Tekin, a.g.e., s. 105.
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Resmi makamlara gerçeðe aykýrý ihbar ve gammazlýkta bulunanlar, çeþitli tazir
cezalarýndan sonra uslanmaz iseler,
Memurluk nüfusunu kötüye kullanan ve hakim tarafýndan çeþitli ihtarlara
raðmen bu hallerine devam edenler,
Casusluk yapanlar,
Halkýn malýný çalanlar, etrafta zulüm yapanlar (eþkýyalýk gibi),
Kalpazanlýk, devlet evrakýnda sahtekârlýk cürmünü iþleyenler.47
Þeriyye Sicilleri’nde bu tür suçlarýn en yoðun olarak rastlandýðý dönem,
XVI. yüzyýlýn sonlarý XVII. yüzyýlýn baþlarýdýr. Bu dönemde, bozulan ekonomik
yapý ve toprak düzeni, iç siyasetteki þehzade kavgalarý, savaþlarda yeni topraklar kazanmaya yönelik yeni baþarýlar elde edilmemesi ve bunun sonucu askerlerin ekonomik durumunda meydana gelen sýkýntýlar, örfi idaredeki bozulma
(beylerbeyi, sancakbeyi gibi idarecilerin isyancýlarla iþbirliðine girmesi), askeri düzen içindeki bozulmalar vb. nedenlerle ortaya çýkan Celâli Ýsyanlarý48 sýrasýnda devlet idaresi aleyhinde pek çok suç iþlenmiþtir. Nitekim, 1660-1661 yýllarýna ait Ankara Þeriyye Sicilleri’nde, özellikle, Türkmen taifesinden ve Kösene kabilesinden olan Çoban Ali oðlu Ahmet adlý eþkýya ve atlýlarýndan zarar
gören tüccarlarýn Ankara mahkemesine yaptýklarý þikayetlerden söz edilmiþtir.
Bu kayýtlardan birinde, Ankara’da oturan Mahmud, Ýbrahim ve Hasan adlý tüccarlar, Karaman’a giden ve eþya taþýyan kervanýn sabaha karþý Çoban Ali oðlu
Ahmet ve sekiz atlýsý tarafýndan yaðmalandýðýný belirterek ondan davacý olmuþlar, iddialarýný þahitlerle ispatlayarak suçlularýn cezalandýrýlmasýný istemiþlerdir.49
Ayný tarihlerde, Ankara mütesellimi olarak görev yapan Mehmed Aða, Türkmen eþkýyasýnýn çaldýklarý eþyalarý saklayarak, suçlularý evinde aðýrladýðýný iddia
ettiði Bayram Veli Mahallesi’nde oturan Yusuf’la ilgili iddialarýný þahitlerle ispatlayarak, cezalandýrýlmasýný istemiþtir.50
Devlet yönetimi aleyhine iþlenen bu tür suçlarda, Osmanlý padiþahlarý, taziren cezalandýrma yetkilerini kullanarak suçlularý cezalandýrmýþtýr.
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B) TAZÝR CEZALARI
Osmanlý Hukuku’nda tazir cezalarý genellikle kadýnýn takdirine býrakýlmayýp
kanunnamelerde düzenlenmiþtir. Bu durum ceza hukuku alanýnda olasý keyfilikleri önlemesi ve kanuniliðin hakim olmasý açýsýndan önemlidir.
Tazir cezalarý açýsýndan Osmanlý padiþahlarýnýn sahip olduðu yetkiler özellikle siyaset cezalarýnda kendini hissettirmiþtir. Bu ceza esas olarak, padiþah ve
onun vekili olan sadrazam tarafýndan takdir edilmiþtir. Fakat suçluluðun tespiti
kadý tarafýndan yapýlmýþtýr. Siyaset cezasý olarak ölüm de dahil her türlü ceza verilebilmiþtir. Osmanlý padiþahlarý “siyaseten katl” denilen ölüm cezasý verme
yetkilerini çoðunlukla devlet düzenini bozan kiþiler için kullanmýþlardýr.51
1727 yýlýna ait bir fermanda yer alan, Þeyhülislâm Yeniþehirli Abdullah Efendi’nin bir fetvasýnda, siyaseten katli ifade etmek amacýyla “taziren katl” tabiri
kullanýlmýþtýr.52
Siyasetin katl örneklerine þeriyye sicillerinde rastlamak mümkündür. Nitekim, 1659-1660 yýllarýna ait Bursa Þeriyye Sicilleri’nde rastladýðýmýz bir kayýtta,
IV. Mehmed (1648-1687)’in yayýnladýðý bir fermanla, Anadolu, Karaman, Adana
ve Maraþ Eyaletleri’nde Celâli taifesinden olan ve isyanlar çýkartarak halký ve
idarecileri zor durumlara sokan kimselerin ve yandaþlarýnýn yakalandýktan sonra þeyhülislâmdan alýnan fetva gereðince öldürülmeleri emr edilmiþtir. Yine bu
baðlamda, Bolu ve Gerede civarýnda büyük bir Celâli Ayaklanmasý baþlatan Abaza Hasan Paþa ile yandaþlarýnýn ve Bolu eþkýyasýndan Kara Þaban’ýn yakalandýktan sonra siyaseten katillerine de fermanda yer verilmiþtir.53
Yine ayný dönemde, ayaklanma, yaðmalama ve hýrsýzlýk olaylarýna karþý ülke
içindeki düzeni koruyabilmek için IV. Mehmed’in çýkartmýþ olduðu fermanlardan
birinde, harman zamaný bostanlar ve baðlarýn mevsiminde kimsenin malýnýn
alýnmamasý emr edilmiþ, “her kim alur ise ve her kimden þikayet olunur ise bir
vecihle eman ve zaman virilmeyüp bila tevkif salb ve siyaset olunub saire mucib-i ibret olur” sözleriyle bu tür suçlara teþebbüs edenlerin siyaseten katlinin
uygun olduðu ifade edilmiþtir.54
Padiþahýn yetkisinde bulunan siyaseten katl cezasý dýþýnda kalan tazir cezalarýnýn kanunnamelerde sýnýrlarý çizilerek kadýnýn takdirine býrakýldýðý görülmektedir. Bu cezalarýn baþýnda kalebendlik gelir. Kalebendlik, devletin belirlediði bir
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kaleden dýþarýya çýkamayarak hapis cezasý çekmektir.55 Bu ceza, XVIII. yüzyýldan
sonra Osmanlý Devleti’nde uygulanmýþ ve hem hapis, hem de sürgün cezasý yerine geçmiþtir.56 Daha çok kamu düzenine karþý iþlenmiþ suçlarýn cezalandýrýlmasý aþamasýnda izlenmiþ bir metottur. Nitekim, 1722 tarihli bir hükümde, eþkýyalýk yaparak çevresini huzursuz eden bir kiþi baþlangýçta bir eli ve ayaðý kesilerek cezalandýrýlmýþ, fakat daha sonra suç iþlemeye devam etmesi nedeni ile etrafýndaki halký korumak amacý ile sürgün ve kalebendlik cezasýna çarptýrýlarak
Kýbrýs Adasý’na gönderilmiþtir.57
Kalebendlik, ticari hayatla ilgili iþlenmiþ çeþitli suçlarda da bir çeþit ceza olarak yer almýþtýr. Standartlarýn altýnda mal imal etmek ve bunu alýþkanlýk haline
getirmek, ticari hayatýn içinde olan kiþilerin nizamnamelere ve narhlara uymamalarý, mallarda stokçuluk yaparak fiyat artýþýna neden olmalarý, kadý ve kethüdadan izinsiz dükkan açmak, eksik ölçü ve tartý aleti kullanmak, müþterilere sert
davranmak, onlarý rahatsýz etmek ve bunu alýþkanlýk haline getirmek kalebendlik
ile cezalandýrýlan suçlardýr.58
Tazir cezalarý içinde yer alan bir diðer grup ceza þekli, kürek cezalarýdýr. Osmanlý Devleti’nde XVI. yüzyýldan itibaren, yaygýn bir cezalandýrma þekli olarak
karþýmýza çýkan kürek cezalarý, Ýslâm Hukuku’nda ve Osmanlý Ceza Kanunnameleri’nde yer almaz.59 Fatih döneminden itibaren Osmanlý donanmasýnýn geniþlemesi, gemilerde çalýþacak mürettebata duyulan ihtiyacý arttýrmýþtýr. Bu ihtiyaç,
gönüllüler, savaþ esirleri ve kölelerle karþýlanmaya çalýþýlmýþ, fakat gerektiði kadar insan bulunamayýnca suçlular da insan gücünü karþýlamak için kullanýlmýþtýr.60 1572 yýlýnda, yani Osmanlý donanmasýnýn Ýnebahtý deniz savaþýnda imha
edilmesinden sonra çýkartýlan bir fermanda, savaþçý temin etmek amacý ile kürekçilere duyulan acil ihtiyaç doðrultusunda, suçlularýn idam veya þiddetli dayak cezasý çekme yerine, kürek mahkumu olarak gönderilmeleri emr edilmiþtir.61
Adam öldürme, eþkýyalýk, hýrsýzlýk, fuhuþ ile uðraþmak, sahtekârlýk, kalpazanlýk, kumarbazlýk, fermanlara itaatsizlik, tuðra taklit etmek, ticari iþlerde sahtekârlýk yapmak, kadýlara ve idarecilere kanunsuz tekliflerde bulunmak gibi suçlarý iþleyen kiþilerin kürek cezasý ile cezalandýrýlmalarý uygun görülmüþtür.62
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Hatta Heyd, Osmanlýlarýn gerileme döneminde kürek cezasýna çarptýrma iþinin, seri bir cezalandýrma yöntemi haline dönüþtüðünü söylemektedir. Ayný zamanda hükümetin, asayiþin sarsýldýðý eyaletlere bir kadýyý müfettiþ olarak, bir
sancak beyini veya mahkeme azasýný mübaþir olarak gönderip, bu görevliler aracýlýðý ile bölgede sabýka kaydý bulunan bütün muhtemel suçlularý inceleyip, tutuklayarak, geçmiþte iþledikleri suçlarý içeren resmi dosyalarý ile kürek mahkumu olarak Ýstanbul’a veya baþka limanlara gönderildiklerini ileri sürmektedir.63
Batýda kürekle çekilen gemilerin yerini yelkenli gemilerin aldýðý dönemlerde
bile Osmanlý Devleti’nde hâlâ kürekle çekilen gemilerin kullanýldýðý, bu nedenle
de kürekçiye ihtiyaç duyulduðu, XIX. yüzyýla ait bazý belgelerden anlaþýlmaktadýr.
Nitekim, Ocak 1859 tarihli bir belgede, Ýzvornik Sancaðý içinde halký þer’i vergileri
ödememeye sevk eden eþkýya reisi beþ kiþiye kürek cezasý tayin edilmiþtir.64
Genel olarak bakýldýðýnda, kürek ve kalebendlik cezalarýnýn mahiyeti, hapis
ve sürgün karýþýmý birer ceza olmalarýdýr. Osmanlý Hukuku’nda bu cezalarýn yanýnda, ayrýca hapis cezasýna da yer verilmiþtir. Arapça bir kelime olan hapis
(habs) “alýkoyma, bir yere kapama, salývermeme, bir yere kapayýp dýþarý çýkarmama” anlamlarýna gelmektedir.65 Fetva mecmualarýnda hapis cezasýna, asli cezalarýn yanýnda verilen, bir çeþit ceza olarak rastlanmaktadýr. Nitekim, gayri müslimlerin müslümanlara sövme ve hakaret suçlarýnda, baþkasýnýn evini basýp eþya alma, yol kesip eþya gaspetme, kötülük yapmak kastýyla adam kaçýrma, zina
kastýyla kadýn kaçýrma suçlarýnda, duyulan güven nedeni ile kendisine emanet
edilen kýz çocuðunun kaybedilmesi, haksýz yere bir kiþiyi hapsetme suçlarýnda
“tazir-i þedid” cezasýnýn yanýnda “hapis” cezasýndan da söz edilmiþtir.66
Osmanlý Kanunnameleri’nde de hapis cezasýna ait ibarelere rastlanmaktadýr.
Örneðin, Bosna Kanunnamesi’nde kalpazanlýk suçunun cezasý olarak uzun süreli hapisten (hapis-i medid), Yavuz Sultan Selim Kanunnamesi’nde de zina kastýyla iþlenen suçlarda, kamu yararý gözetilerek para cezasý ile birlikte veya seçimlik olarak hapis cezasýndan söz edilmiþtir. Kanuni Kanunnamesi’nde ise tutuklama þekli düzenlenmiþ, vahim suç ve kaçma ihtimali bulunmayan durumlarda kefaletle salýverilme ilkesi getirilmiþtir.67
Taziren verilen hapis cezalarý, cezanýn amacý dikkate alýndýðýnda ceza olarak
hapis ve güvenlik tedbiri olarak hapis cezasý þeklinde ikiye ayrýlabilir. Ceza olarak hapiste suçlunun cezalandýrýlmasý, güvenlik tedbiri olarak hapiste ise suç iþ-
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leme tehlikesi taþýyan kiþilerin kamu yararý ön plana çýkarýlarak hürriyetinin baðlanmasý, çeþitli haklardan mahrum edilmesi durumu söz konusudur.68
Osmanlýlarda özellikle, hafif ve orta aðýrlýktaki suçlarda esnaf ve zanaatkârlarýn
umumi nizamnamelere aykýrý davranýþlarýnda, örneðin, et stoku yapan kasaplar,
eksik gramajlý ekmek çýkartan fýrýncýlar, noksan tartan oduncularýn, para cezasýnýn
yanýnda hapisle de cezalandýrýldýðý görülmüþtür. Ayrýca devlet memurlarýnýn
halktan haksýz vergi almasý gibi suçlara da hapis cezasý verilmiþtir.69
Osmanlý Hukuku’nda tazir cezalarý arasýnda yer alan bir diðer cezalandýrma
þekli, nefy (sürgün) cezalarýdýr. Bu cezalandýrma þekli, Osmanlýlarda, köy ve kasaba halkýnýn, kendileriyle beraber yaþamasýný istemedikleri, suçlularý, hýrsýzlarý,
fahiþeleri ve çeþitli iþe yaramayan insanlarý içlerinden uzaklaþtýrmak için kullanýlan bir metot olmuþtur.70
Osmanlý Hukuku’nda sürgün cezasý, hem kürek ve kalebendlik cezalarý ile
baðlantýlý olarak, hem de tek baþýna kullanýlan bir cezadýr. Yavuz Sultan Selim
Kanunnamesi’ne de açýk bir hüküm olarak girmiþtir.71
Sürgün cezasýna uðrayan kiþiler, devletin sýnýrlarý içinde bulunan baþka bir yere
gönderilmiþ ve burada ikâmete mecbur edilmiþlerdir. Osmanlý politikasý içinde,
yeni feth edilen yerlere iskan etmek amacýyla da sürgünlerden yararlanýlmýþtýr.
Bu uygulama ilk kez Orhan Gazi döneminde görülmektedir. Daha sonraki zamanlarda, bazen devlete karþý ayaklanan köy ve kasaba halkýnýn toptan sürgüne yollandýðý kaynaklarda belirtilmektedir. Nitekim, Þeyh Bedreddin isyanýna katýlan
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sonra Bursa’ya sürgüne gönderilmelerine, 8 Mart 1761 tarihli bir baþka kayýtta ise ahlâka
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Batý Anadolu halkýndan bir kýsmý Arnavutluk’a sürgün edilmiþtir. Sürgün politikasý
yalnýz Anadolu’dan Rumeli’ye doðru uygulanmamýþ, devlete karþý çeþitli nedenlerle direnen zimmi unsurlar da Balkanlardan Anadolu’ya nakl edilerek hem ayaklanmalarý engellenmeye çalýþýlmýþ, hem de nüfus dengesi kurulmuþtur.72
Osmanlý Hukuku’nda tazir cezalarý arasýnda karþýmýza çýkan bir diðer grup,
para cezalarýdýr. Kanunnamelerde, had ve kýsasla cezalandýrýlmasý gereken bazý
suçlarýn, suçun unsurlarýnda veya ispat þartlarýnda bir eksikliðin bulunmasý nedeniyle, taziren verilen para cezalarý ile cezalandýrýldýðý görülmektedir. Bu cezalarýn, suçu iþleyen kiþilerin maddi düzeylerine göre sýnýflandýðý dikkat çekmektedir. Tayin edilecek olan para cezasýnýn miktarý ise, suçu iþleyen kiþinin bay
(zengin), evsat’ül-hâl (orta halli) ve fakîrü’l-hâl (fakir) olmasý durumlarýna göre
deðiþmektedir.73

SONUÇ
Ýslam Hukuku içinde yer alan, had ve kýsas gerektirmeyen, Allah’a veya kiþiye
karþý iþlenmiþ suçlarda miktarý önceden tespit edilmemiþ cezalara “tazir cezalarý”
denilmiþtir. Bu cezalar nedeni ile Ýslam devlet baþkanlarýna ve kadýlara geniþ bir
takdir yetkisi býrakýlmýþtýr.
Ýslam Hukuku’ndaki her çeþit cezalandýrma metodunun kullanýmý sýrasýnda
temel amaç olan, suça karþý caydýrýcýlýk ve önleyicilik ilkeleri, cezalarýn ýslah edici
ve eðitici olmasý temel prensibi tazir cezalarý içinde geçerlidir.
Bir Ýslam devleti olan Osmanlý Devleti’nde hukukun her alanýnda olduðu gibi
ceza hukuku alanýnda da temel olarak, Ýslam Hukuku’nun uygulandýðý bilinmek-
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tedir. Bununla beraber Osmanlý padiþahlarý Ýslam Hukuku’nun kendilerine tanýmýþ olduðu taktir yetkisine dayanarak “örfi hukuk” adý verilen hukuk normlarý koymuþlar ve fýkýh kitaplarýnýn yanýnda bu kurallarýn da geçerliliðini saðlamýþlardýr.
Osmanlý Hukuku’nda, hakkýnda kesin bir ceza olmayan bir suç iþlendiði taktirde, faili cezalandýrma yetkisi kadýlara býrakýlmýþ, fakat bu noktada kendilerine
sýnýrsýz bir takdir yetkisi tanýnmamýþtýr. Çünkü, padiþaha tanýnan siyaseten katl
yetkisi dýþýnda pek çok durum, kanunnamelerde belirtilip, cezanýn da sýnýrlarý çizilmiþtir.
Had ve kýsas ile cezalandýrýlmasý gereken suçlarda suçun unsurlarýnda eksiklik görüldüðü takdirde tazir cezalarýna müracaat edilmiþtir. Ayrýca genel adap ve
aile yaþantýsý aleyhine, devlet idaresi aleyhine iþlenen suçlarda, ticari hayatýn
içinde iþlenen suçlarda, yalancý þahitlikte tazir cezalarýna müracaat edilmiþtir.
Genel olarak bakýldýðýnda, Osmanlý Ceza Hukuku içinde yer alan, ölüm, hapis,
sürgün, nasihat ve azl gibi tazir cezalarý, Ýslam Ceza Hukuku ile benzeþmektedir.
Bununla beraber, kürek cezasý ve para cezalarýnýn halkýn gelirlerine göre sýnýflara
ayrýlarak verilmesi Osmanlý Ceza Hukuku’nda görülen birer uygulamadýr.
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