ÖLÜM
la!, Tebyfnü'l-fJ.aka'ik, Bulak 1313, lll, 290; İbn
Receb, el-~ava'id, Beyrut 1413/1992, s. 172,
399; Hattab. Mevahibü'l-celfl, Beyrut 1398, V,
32; İbn Nüceym, el-Ba/:ırü'r-ra'ik, VI, 254; İbn
Hacer el-Heyteml, Tuf:ıfetü'l-mu{J.tac, Beyrut, ts.
(Darü'l-fikr). VI, 387; Muhammed b. Abdullah elHaraşl. Şer{J.u Mul]taşan !jalfl, Beyrut, ts. (Daru
Sadır). Yili, 170; Ahmed b. Guneym en-Nefravl,
el-Fevakihü'd-devanf, Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife), ll, 249; İbn Abidln, Reddü'l-mu{J.t.ar (nşr Adil
Ahmed AbdülmevcCıd- Ali M. Muawaz), Beyrut
1415/1994, V, 312; VI, 767; Ettafeyyiş, Şerf:ıu
Kitabi'n-Nfl ve şifa'i'l-'alfl, Beyrut 1392/1972,
XV, 339; Ahmed Fethi Behnesl, el-'Ukübe fi 'lfıkhi'l-İslamf, Kahire-Beyrut 1403/1983, s. 232233; Hayreddin Karaman, Hayatımtzdaki İslam,
İstanbul 2003 , s. 407 -408; Hüseyin Esen. "İslam
Hukukunda Ölümün Mali Hak ve Borçlara Etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
Dergisi, IX/1, Sivas 2005, s. 55-86; "Teklif',
Mv.F, Xlll, 248-250; "Terike", a.e., Xl, 206-266;
"Zimmet", a.e., XXI, 274-279; "Mevt", a.e.,
XXXIX, 248-314.

~

HüsEYiN EsEN
ı

L

ÖLÜM CEZASI
_j

Arapça'da ukubetü'l-katl 1 ukiibetü'li'dam terkipleriyle karşılanan ölüm cezasını belirtmek üzere klasik fıkıh literatüründe genellikle özel infaz şekilleri dikkate
alınarak recm, salb veya kısas; infaz usulünün söz konusu olmadığı durumlarda ise
kati yahut izhaku'r-rfih (canı bedenden
ayırma) terimleri kullanılmıştır.
Tarihsel Süreç. İlk toplumlardan itibaren suç ve cezaların belirlenmesinde diniahlaki kabuller etkili olmuştur. Başlangıç
ta daha ziyade toplumun bütününün korunması ön plana alınmış, toplumsal tepkinin suçlunun hayatına son verilmesini
gerektirecek şekilde kuwetli olduğu durumlarda ölüm cezası suçluya uygulanan
bir yaptırım türü olarak ortaya çıkmıştır.
Adam öldürme suçu için verilen ölüm cezasında öldürülen kişinin hayat hakkını aynen telafi etme düşüncesi (ödetme kuramı),
bunun dışındaki genel veya özel menfaat
ve değerlerin ihlali için uygulananda ise
potansiyel suçlulara gözdağı vererek suçların önlenmesi düşüncesi (ortak yarar kuramı) daima bu cezanın fikri temelleri arasında yer almıştır. İlk toplumlarda genellikle ölümle cezalandırılan suçlar şunlardı:
Adam öldürme, zina, büyücülük, kabileye
veya ait olduğu topluluğa ihanet, kutsal
kabul edilen bir şeye saygısızlık, hırsızlık,
bazı suçların tekerrürü . Ölüm cezasının
uygulanma şekilleri toplumdan topluma
farklılık arzetmekte, infaz bazan işkencey
le birlikte ve daha çok alenl şekilde gerçekleştirilmekteydi.
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Eski

Mısır'da çeşitli

suçlar için ölüm ceMesela kutsal sayılan hayvanları öldürmek, geliri hakkında yalan bildirimde bulunmak, sahte ölçü birimleri
kullanmak ölümle cezalandırılırdı. Ana baba katili işkence edildikten sonra, zina
yapan kadın işkence edilmeksizin ateşte
yakılırdı. Mezopotamya'da uygulanan yasalarda da çeşitli suçlar için ölüm cezası 
na yer verilmiştir. Sumerler'de adam öldürmenin cezası ölümdü. Hammurabi kanunlarında adam öldürme, kadının zinası, aile
içi yasak ilişki, büyücülük, hırsızlık gibi suçlar için ölüm cezası verilmesi ve bu cezanın suda boğma, ateşe atma, kazığa oturtma gibi usullerle infaz edilmesi öngörülmüştür. Eski Hint hukukunda ölüm cezası adam öldürme. yüksek sınıftan bir kişi
yi tahkir gibi suçlardan dolayı uygulanır
dı. Ancak en yüksek kast olan Brahmanlar'a idam cezası verilmezdi. Eski İran'da çeşitli suçlar için verilen idam cezası kılıçla
başın kesilmesi ve taşlama gibi usullerle
infaz edilirdi. Devlete ve dine hıyanetin cezası ise çarmıha gerilmekti. Eski Yunan'da
Atina Devleti'nde yönetim biçimi olan cumhuriyeti kaldırıp yerine krallık kurmaya çalışmak, casusluk, dini tahkir, kalpazanlık,
adam öldürme, çocuk düşürme, evli bir
kadınla ilişki, kundakçılık, bazı hırsızlık türleri vb. suçlar ölümle cezalandırılırdı. Cezanın infazı ise zehir içirme, uçuruma atma, baş kesme, boğma, taşlama, ölünceye kadar dövme gibi usullerle olurdu. Isparta Devleti'nde ise idam cezası nadiren
uygulanır ve çoğunlukla boğmak, bazan da
taşlamak, uçuruma atmak suretiyle infaz
edilirdi. Roma hukukunda devlete ihanet,
adam öldürme, kundakçılık, bir kimsenin
şeref ve namusunu lekeleyen şiirler yazmak, bunları alenen okumak gibi suçlar
ölümle cezalandırılırdı. Ancak idam cezası
nın infazı için halkın onayı gerekirdi. Cumhuriyet devrinin ardından imparatorluk döneminde cezalar ağırlaşmış ve sınıflar arasında ayırırncılık belirgin hale gelmişti. Siyasi olmayan adi suçlar için yüksek sınıf
tan olanların idama mahkum edilmesi nadiren görülürken aşağı sınıfiara mensup
olanlar bazan önemsiz bir suç yüzünden
idama mahkum olurdu . Arabistan'da İs
lam'dan önceki dönemde ölüm cezasını gerektiren suçların başında yol kesme, eş 
kıyalık, hırsızlık, zina, adam öldürme, kabile disiplini ve geleneklerini ihlal etme gibi
eylemler gelmekteydi. Zinanın ölümle cezalandırılması daha ziyade cariyeler dışın
da hür Arap kadınları için geçerliydi. Ölüm
cezası genellikle kılıçla infaz edilirdi. Bazı
zası uygulanırdı.

durumlarda mızrakla öldürme, ağaca germe, taşlayarak öldürme. iple boğma ve
asma, işkence ile öldürme şeklinde uygulamalara da rastlanır.
Yahudilik'te adam öldürme suçu için kı
sasa hükmedilmiştir (Tekv!n, 9/6; Çıkış, 21/
22-24; Levililer, 24/1 7). Çocuğunu putlara
kurban eden (Levililer, 20/2-4), hür bir yahudiyi kaçırıp alıkoyan veya köle olarak satan (Çıkış, 21/16; Tesniye, 24/7), ana babaya vuran ve lanet eden (Levililer, 20/9;
Çıkış, 21/15, 17), kimselerin insan hayatı
için tehlike arzettiği kendisine bildirildiği
halde gerekli tedbiri almadığından dolayı
bir insanı öldüren öküzün sahibinin (Çıkış,
21/29) ölüm cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştür. Yine başka ilahlar için kurban kesme (Çıkış. 22/20). Rabb'in adına
sövüp lanet etme (Levililer, 24/10- 16), büyücülük yapma (Çıkış, 22/18; Levililer, 20/
27). Şabat (cumartesi) gününün kutsallığına
uymama ve bu günde çalışma (Çıkış, 31/
ı 4- ı 5). dinden dönüp başka ilahlara, güneşe, aya tapma (Tesniye, ı 7/2-5) gibi din
aleyhine işlenen suçlarla nişanlı ya da evli
bir kadınla zina (Levili ler, 20/1 O; Tesniye,
22/22-24). üvey anneyle veya gelinle ilişki
(Levililer, 20/1 1-12), livata (Levililer, 20/
13). hayvanlarla cinsel ilişki (Çıkış, 22/1 9;
Levililer 20/15-16). evlenen kızın bakire
çıkmaması (Tes niye, 22/13-21 ). nişanlı kı
zın ırzına geçme (Tesniye, 22/25). bir din
adamının (kahin) kızının fahişelikyapma
sı (Levililer, 2 1/9), bir adamın hem bir kız
la hem de kızın annesiyle evlenmesi (Levililer, 20/14) gibi iffetsizlik sayılan fiiller ve
durumlar da ölüm cezasını gerektiren suçlar arasında kabul edilmiştir. Eski Ahid'de
kılıçla öldürme (Çıkış, 32/27), taşlama (Tesniye, 22/24). yakma (Levililer, 20/14; 21/9)
gibi infaz şekilleri yer almaktadır.
Yeni Ahid'de genel anlamda kan dökmemeye ve kötülüğe karşı affedici olmaya
yönelik tavsiyeler bulunması yanında (Matta, 5/21; Luka, 6/27-30, 37) Hz. lsa'nın şe
riatı ve peygamberleri yıkmaya değil tamamlamaya geldiğini bildirdiği (Matta, 5/
ı 7) ve devletin kılıcının kötülere karşı gerekli olduğu yönünde ifadelerin yer alması
(Romalılar'a Mektup, 13/1-5). kilisenin siyasi gelişmelere paralel biçimde ölüm cezasını kabul ve reddetme şeklinde iki farklı anlayışı benimsemesine imkan tanımış 
tır. Roma imparatorluğu'nun hıristiyanla
ra baskı uyguladığı ilk üç asır boyunca kilise bilginleri bir insanı öldürmenin yasak
olduğunu, Hıristiyanlığın affetmeyi, hoş
görüyü teşvik ettiğini belirtmekle yetinmiştir. Konstantinos tarafından Hıristiyan-
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lığın

resmi din olarak tanınmasından sonra ( 3 13) kısas ilkesine dayanılarak ölüm
cezasının devlet tarafından uygulanması

ve

nın meşru olduğu benimsenmiş , Tanrı'nın

cezasının

kurduğu

düzene karşı işlenen suçun ceyine O'nun temsilcisi olan devlet
tarafından verileceği kabul edilmiştir. Avrupa'da XVII. yüzyıl sonlarına. İspanya'da
1830'lara kadar faaliyetlerini sürdüren engizisyon mahkemeleri tarafından verilen
ölüm cezalarının infazı genellikle suçluların ateşte yakılması ya da kemiklerinin kı
rılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu
bağlamda XII. yüzyılda engizisyon mahkemelerince takibata uğratılan Valdo isimli
bir şahsın müridieri (Valdocular) tarafından
insanlık tarihinde ilk defa ölüm cezasının
kaldırılmasının gerekliliği düşüncesi ortaya atılmış, ölüm cezası bir insanı yasal biçimde öldürme şeklinde değerlendirilerek
sorgulanmıştır (Lloyd, s. 78). XV-XVII. yüzyılların ceza uygulamalarında hümanist düşüncenin bazı etkileri olmuş, mesela boyn unu vurma şeklindeki infaz yöntemi daha çok soylulara uygulanmış. suçlular genellikle asıtarak öldürülmüş; toprağa gömme, suda boğma, kalpazanların haşlanma
sı gibi infaz usulleri ortadan kalkmıştır.
Bununla birlikte bir kısım suçlar için çarka vurma, ateşte yakma şeklindeki işken
celi infaz şekillerinin uygulanmasına devam edilmiştir. Yer ve zamana göre bazı farklı yaklaşım ve uygulamalar olsa da
XVIII. yüzyıla kadar ölüm cezası dünyanın
hemen her yerinde en ağır cezalandırma
yöntemi olma özelliğini korumuştur. Sadece eski Çin'de ölüm cezasının hemen hemen hiç uygulanmadığı, eski Slav örfünde de bu cezanın bulunmadığı söylenmektedir.
zasının

XVIII. yüzyılda ölüm cezasının kavram
olarak sorgulanmasına yönelik atılan adım
tar cezanın tarihi seyrini etkilemiştir. Hukuk teorileri düzleminde ilk defa Beccaria 'n ın ortaya attığı ölüm cezasının kaldı
rılması düşüncesi hemen uygulama alanı
bulamamışsa da bu cezanın kaldırılmasını
hedefleyen bir hareketin başlamasını sağ
lamıştır. XVIII. yüzyıldan XX. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa ülkelerinde savaşla
rın ve siyasi rejimierin etkisiyle ölüm cezasının uygutanması hususunda gelgitler
yaşanmış , XX. yüzyılın ortalarından itibaren Batı Avrupa ülkelerinin genelinde ölüm
cezası yasal olarak kaldırılmıştır. Buna karşılıkAmerika Birleşik Devletleri'nin elli eyaletinden otuz sekizinde, Asya ve Afrika ülkelerinin çoğunda ölüm cezası halen yürürlükte olup Batı Avrupa'da da idam ce-

zasının

geri getirilmesine yönelik düşünce

çağrıtar bulunmaktadır.

İsla.m Hukukunda. Fıkıh eserterinde ölüm

verilmesine sebep teşkil eden
suçtar "cinayat", "hudud", "cirah", "dima",
"ta'zir" gibi başlıklar altında ele alınmış
tır. Klasik doktrinde cezai müeyyideler için
yapılan kısas, had ve ta'zir şeklindeki üçlü
ayırım esas alındığında -bazılarında görüş
ayrılıkları bulunmakla birlikte- ölüm cezasını gerektiren suçların bu grupların her
biriyle ilgili olduğu görülür. Ölüm cezasını
gerektiren suçların başında haksız yere
kasten adam öldürme fiili gelir. Kur'an-ı
Kerim'de ve hadislerde her insanın hayat
hakkına sahip olduğu, bu hakkı ihlal etmenin ağır uhrevi müeyyidesi bulunduğu
gibi dünyada ölüm cezasıyla karşılık göreceği ifade edilmiştir (en-N isa 4/92, 93; eiMaide 5/32; el-isra 17/33; Müsned, ı , 61,
65. 70; Buhar!, "Diyat", 30; İbn Ma ce. "I:Iudüd", l ; Tirmi zi, " Fiten ", 1). Ancak fıkıh
doktrinlerince, ayet ve hadislerde kısasın
zorunlu ve vazgeçilmez bir ceza olarak değil diyet ve af alternatifleriyle birlikte düzenlendiği dikkate alınarak (ei-Bakara 2/
178; el-Maide 5/45; Müslim, "1\asame", 32 ;
İbn Mace, "Diyat", 35) kasten adam öldürme fiilinde hem kamu hem şahıs hakları
nın ihlali söz konusu olmakla birlikte şah
si hak ihlalinin baskın olduğu kabul edilmiştir (bk. KISAS). Bunun dışında naslarla
belirlenmiş olan durumlarda verilen ölüm
cezasının genel adı "had"dir. Mesela evlinin zinasına uygulanan recm cezasının had
olarak adiandıniması hususunda İslam
alimlerinin büyük çoğunluğu görüş birliği
içindedir. Buna karşılık naslarda yer atan
bazı cezaların siyasi-idari nitelikte sayılma
sı veya Hz. Peygamber'in devlet başkanı
sıfatıyla kullandığı takdir yetkisi (ta'zlr)
çerçevesinde değerlendirilmesi ya da bazı
suçların kısas gerektiren bir eylem içerdiğinin kabul edilmesi sebebiyle eşkıyalık,
dinden dönme gibi fiiliere verilen ölüm cezasının had olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği tartışmalıdır. Bu tartışmalar
la bağlantısı bulunan diğer bir görüş ayrılığı, cezası naslarla belirlenmeyip yetkili
merciiere bırakılmış olan suçlara ölüm cezası verilip verilemeyeceği, yani ta'zirin
ölüm cezası düzeyinde olup olmayacağı
hakkındadır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepteri ResCıl - i Ekrem'in, "AIIah'ın hadlerinden bir had olmadıkça hiç kimse on kır
baçtan fazla dayağa mahkum edilemez"
mealindeki hadisine dayanarak (Buhar!.
"I:Iudüd" , 42; Müslim, "I:Iudüd", 40) ta'zir
kapsamında ölüm cezası verilmesini kabul

etmemişlerdir.

Hanefi hukukçularının yanı

sıra İbn Teymiyye ve İbn Kayyim ei-Cevziy-

ye gibi Hanbeli fakihleri ise umumi maslahatın gerekli kılması halinde topluma zarar veren kişilere ta'zir yoluyla ölüm cezası verilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Özellikle Hanefi fakihleri bu niteliği taşıyan ölüm
cezasını siyaseten katil şeklinde ifade etmişlerdir. Hanefıler'in siyaseten ölüm cezası verilebileceğini belirttikleri livata. ana
rahmindeki çocuğun öldürülmesi gibi suçların çoğu için diğer mezheplerde had veya kısas adıyla ölüm cezası öngörülmüş
tür. Esasen Hanefiler'in ve diğer mezhep
hukukçularının bu konuda atıfta bulundukları kavram "yeryüzünde fesat çıkar
mak"tır (ei-Maide 5/33). Bu bakımdan islam hukukçularının bir kısmının naslarda
açıkça belirtilmese de toplum düzenini bozan bazı suçlar için ölüm cezasını öngörmesi nassın geniş yorumundan kaynaklanır. İslam hukukunda ta'zir yoluyla verilenler dahil ölüm cezasını gerektiren suç
sayısının oldukça sınırlı olması. af, şüphe
ve sulh gibi gerekçe ve yollarla bu cezanın
asgari düzeye indirilmesine imkan tanın
ması, bu hukuk düşüncesinde toplumsal
zaruret söz konusu olmadıkça ölüm cezasını uygulamama politikasının benimsendiğini göstermektedir.
İslam hukukçuları, ölüm cezasının sonucunun başka cezalarla kıyaslanamaya
cak derecede ağır olduğunu göz önünde
bulundurarak suçun şüpheye yer bırak
mayacak ölçüde sabit olduğu durumlar dı
şında bu cezanın uygulanmaması gerektiğine dikkat çekmişler; Allah hakkı olarak
kabul edilen durumlarda failin yargı makamına bildirilmemesini, kul hakkı kapsamındakilerde ise suçlunun mağdur tarafından affedilmesini teşvik eden (Müsned,
ı . 419, 4 38; EbO DavOd, "I:Iudud", 6; Nesa!,
"Sari]5", 4, 5) ve had gerektiren suçlarda
şüphenin sanık lehine yorumlanarak bu
cezaların olabildiğince azaltılmasını emreden (İbn Ma ce, "I:Iudüd", 5; Tirmizi. "I:Iudüd", 2) nasları, zorunlu olmadıkça had
suçları hakkında takibat yapılmaması ve
suçun ispatını zorlaştıran -hatta bazı durumlarda neredeyse imkansız kılan- şart
lar konulması yönünde yorumlamışlardır.
Bu sebeple fıkıh doktrininde sanığa kısas
ya da had cezası verilebilmesi için suç unsurlarının mevcudiyetinde ve suçun sübutunda hiçbir şüphenin bulunmaması ve bu
kesinliğin infaz safhasına kadar devam etmesi şart koşulmuştur. Kasten adam öldürmede sanığın suçunu ikrar etmemesi
durumunda şahitlerin tezkiyesi gerekli gö-
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rülmüş, zinanın ispatı için bu fiilin dört şa
hit tarafından açıkça görülmüş olması şar
tı aranmış , Hanefi, Hanbeli ve Zeyd! mezheplerince ikrarın geçerli olabilmesi için
dört defa tekrar edilmesi gerektiği belirtilmiş , suç sadece failin ikrarıyla sabit olmuşsa ikrardan rücu halinde cezanın düşeceği kabul edilmiştir. islam tarihi boyunca özellikle zina haddinin nadiren uygulanmasının temel sebebi, suçun ispatının zor
oluşu yanında kötülüğün duyulup yayıl
masını engelleme ve failin ıslahının ümit
edilmesi gibi sebeplerle failin yetkililere
bildirilmemesinin tercih edilmesidir. Öte
yandan kasten hukuka aykırı şekilde ölüm
cezası vermesi durumunda hakimin kısas
cezasına çarptırılması , ölüm cezasına karar vermeyi düşünen hakimin son derece
titiz davranmasını sağlama amacına yönelik bir yaptırımdır.

Kötüye kullanılması kuwetle muhtemel
için suçun sabit olmasından sonra
suçlunun tövbe etmesinin had niteliğin
deki ölüm cezasını düşürmeyeceği kabul
edilmiştir. Ancak eşkıyalık ( hırabe) suçunu
işleyen kimselerin yakalanmadan önce tövbe etmeleri (el-Maide 5/3 4), irtidad edenlerin ise tövbe teklifini kabul etmeleri halinde cezanın düşeceği konusunda görüş
birliği vardır. Ayrıca isyan suçunda isyancıları ikna etmek üzere ehil bir kimsenin
onlarla gö rüşmesi şart koşulmuştur. Bu
hükümler mümkün mertebe suçlunun ıs
lahının öncelikli hedef olduğunu göstermektedir. Fıkıh alimleri özellikle, Hz. Peygamber'in organları keserek i şkence etmeyi (mü sle) ve ateşte yakarak öldürmeyi yasaklayan ifadelerini göz önüne alarak
(Buh3rl, "Cihad" , 149, "Zeba'ib.", 25; EbO
DavOd, "Cihad", 110, 11 2) ölüm cezasının
infazı aşamasında insani ölçülerin dışına
çıkılmaması gereğine dikkat çekmişler, bu
sınıra titizlikle riayet edilmesini sağlamak
üzere had ve kısas cezalarının devlet baş
kanı ya da temsilcisi huzurunda gerçekleş
tirilmesi kuralını benimsemişlerdir (ayrı ca
bk. iNFAZ).
olduğu

İslam hukukunda cezaların amacıyla il-

gili görüşlerin temellendirilmesinde maslahat kavramı ve makasıdü 'ş-şena için yapılan zarCıriyyat, haciyat ve tahslniyyat ayı
rımı öncelikli bir yere sahiptir. Buna göre
cezalar, kötülükleri ortadan kaldırmak suretiyle toplumun yararını sağlamak ve zarara uğramasını engellemek için konmuş ,
aslında zarar içermekle birlikte sonuçta
korudukları menfaat sebebiyle meşru sayılmıştır (İ zze ddin İ b n Abdüsselam, Mui]taşarü'l-feva'id, 1, 14). Ölüm cezası da meş-
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ruiyet temelini bireysel ve toplumsal yararın sağlanması ve zararın giderilmesi
amacında bulur. Makasıdü'ş-şerlanın en
önemli kategorisini oluşturan zarCıriyyat
kısaca "din, can , akıl, nesil ve malın korunması" şeklinde ifade edilen beş temel maksatta birleşir ve ölüm cezasına hükmedilen dur umlarda bu esaslardan biri veya
birkaçının , mesela kısasta canın, recmde
neslin, hırabe haddinde can ve malın, mürtedin ölümle cezalandırılmasında dinin korunması söz konusudur. Fakihlerin ölüm
cezasının amacıyla ilgili izahlarında zecir
unsuru, yani suçun işlenınesini önleme ve
potansiyel suçluları caydırma gayesi ön
plana çıkmakla birlikte suçların zincirleme bir seyir kazanmasını önlemek üzere
suç ve ceza arasında mağdur tarafın intikam duygusunu tatmin edecek düzeyde bir denklik bulunmasının önemi üzerinde de durulmuştur. Bu yönüyle ölüm
cezası bireysel yararın korunmasını da
sağlamakla ber aber nihai hedef güven ve
istikrarı tehdit eden eylemleri asgari seviyeye indirerek toplumsal yararı temin etmektir. Nitekim, "Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur" ayeti (elMaide 5/32 ) yorumlanırken katilin masum
bir insanı öldürmekle aynı hakka sahip
olan insanlığın da hayat hakkına tecavüz
ettiği ve topluma kötü örnek olarak insanları cinayet işieyebilme konusunda cesaretlendirdiği belirtilmek suretiyle suçun
toplumsal niteliği vurgulanır. Yine, "Kısas
ta sizin için hayat vardır" ayetinde geçen
(el-Bakara 2/179) "hayat" kelimesiyle toplumu oluşturan fertlerin hayat haklarının
eşit bir şekilde korunması amacının kastedildiği belirtilir. Ölümle cezalandırılan diğer eylemler için de benzer açıklamalar yapılır. Mesela yol kesme suçunda suçluların insanların can ve mal güvenliğine karşı eyleme geçen kimseler olması sebebiyle suçun topluma karşı işlenmiş sayıldığı ,
dolayısıyla cezanın toplum yararına olduğu açıktır. isyan suçunun ölümle cezalandırılmasının ancak suçluların eyleme geçerek topluma zarar verme aşamasına gelmeleri halinde gerekli görülmesi suçluların
cezalandırılmasından çok toplumun korunmasının amaçlandığını gösterir. Zina suçunun toplumsal boyutu bunun nesle ve
ırza yönelik bir eylem olarak kabul edilmesinde belirir. Nitekim Kur'an'da nesli
öldürme ile cana kıyma ifadelerinin bir
arada zikredildiği ayetlerden hareketle (elİs ra 17/32, 33; ei-Furka n 25/68 ) zinanın
nesle ve ırza yönelik bir cinayet niteliği taşıdığı ifade edilmiştir. öte yandan bazı fakihler mahkCımiyetten önce suçlunun piş-

manlık d uyması, mağdurun suçluyu affetmesi vb. durumlarda cezanın düşmesi hükmüyle had suçlarının mahkemeye intikalini ve ispatını zorlaştırıcı önlemler alınma
sına dikkat çekerek ölüm cezası dahil olmak üzere cezalarda olabildiğince suçlunun ıslahı amacının güdüldüğünü vurgu-

lamıştır.

Günümüzde müslüman düşünürlerin bir
eksenli yorumlar çerçevesinde islam hukukundaki cezal yaptırım
larla vanlmak istenen asıl hedefin recm,
kısas vb. cezaları uygulamak değil toplumun köt ülüklerden korunması olduğuna
dikkat çekerek dünyada ölüm cezasının
kaldırılması yönündeki girişiml erin dinin
kısmı , makasıd

asıl amaçları açısından değerlendirilmesi
gerektiğini savunur. Bu yaklaşımı eleşti
ren veya ihtiyatla karşılayan çoğunluğun
bu konudaki görüşlerini şöylece özetlemek
mümkündür: Batı düşüncesinde insan hakları öğretisi ödevleri ihmal edip haklara
öncelik tanıyan bir yapı arzetmekte, bunun bir uzantısı olarak Batı ceza hukuku
sistemlerinde suçlunun mağdura ve topluma verdiği zarar önemli ölçüde göz ardı
edilmektedir. Her türlü refah ve sosyal hak
imkanlarının bulunmasına rağmen Batı
toplumlarında

suç oranlarının artmasında
bu yaklaşımın önemli payı vardır. islamı
öğretide hayat hakkının insana Allah tarafından balışedildiği ve dokunulmaz olduğu kabul edilmiş, bu dokunulmazlığın
ancak başkasının hayat hakkına tecavüz
ya da toplumun hayati menfaatlerine zarar verme gibi durumlarda ve yine insana hayat hakkını b a lışeden ilahi iradeye
uygun biçimde kaldırılabileceği esası benimsenmiştir. Ölüm cezasının kaldırılması
fikri insan hayatının kutsal sayılması noktasında İslami öğretiyle kesişirse de zaruri olan durumlarda ve özellikle kasten baş
kasının hayat hakkının ihlali halinde bu cezanın uygulanması belirtilen temel yaklaşı
mı zedeleyen değil destekleyen bir tutum
sayılmalıdır.
Osmanlılar'da.

Kanunnamelerde had ve
kategorilerinde yer alan suçlar için
şer'! hukukta öngörülen cezalar esas kabul edildiğinden bunlarla ilgili ayrıntılı düzenlemelere gidilmemiş, daha ziyade ta'zlr kapsamında olmak üzere bazı ağır suçların ölümle cezalandırılması öngörülmüş
ve buna siyaset cezası denilmiştir. Had ve
kısas cezalarının infazını onama yetkisi
devlet başkanına ait olduğundan bu cezalar da siyaset kavramıyla ifade edilmiş
tir. Bu terim, şer'l hukuka uygunluğu tartışılan ve bazı siyasi suçlar için verilen cekısas

ÖLÜM CEZASI
zaları

da içerecek şekilde kullanılmıştır. Oskanunnamelerinde ve mahkeme kayıtlarında zaman zaman veya her zaman
livata, tütün içme. kamu parasını zimmete geçirme, zındıklık, at çalma, evlat edinme ya da köleleşti rme amacıyla esir çalma, köle ve cariyeyi kandırıp kaçırma, adet
haline getirilen hırsızlık, halka öldürücü
aletlerle zarar verme, yabancı ülkelere kanun dışı yollarla tahıl ürünleri ihracı gibi
suçların ölümle cezalandırıldığı görülmektedir. Ağır ihmali görülen önemli devlet görevlileri de çok defa ölümle cezalandırıl

le halka açık olarak infaz edilirdi. Sabıkalı
ların ya da gece suç işleyen hırsızların cezaları şehrin görülebilen yerlerinde, diğer
suçlularınki ise suç işledikleri mekanda
gerçekleştirilirdi. Ölüm cezasının alenen
infaz edilmemesi durumunda ceza suçluların bulundukları hapishanelerde yerine
getirilir ve cesetler denize atılırdı. infazların kaleden atılan bir topla ilan edilmesi adeti lll. Selim tarafından kaldırılmıştır.
Cezanın saray mensuplarından birine verilmesi halinde infaz padişahın huzurunda

mıştır.

Genel ilke olarak Osmanlılar'da siyaseten
katil cezasını verme yetkisi sultana. sadrazama ve onların yetkili kıldıkları vezirlere ait olmakla birlikte bu yetkinin devlet
otoritesinin zayıfladığı ya da yetkinin kötüye kullanıldığı durumlarda zaman zaman sınırlandırılmasına yönelik girişimler
de bulunulduğu görülür. ll. Mahmud döneminde yürürlüğe konulan 1254 (1838)
tarihli kanunla bilhassa devlet memurları
için ölüm cezası sadece had ve kısas suçlarıyla sınırlandırılmış. memurlara siyaseten katil cezası verilmemesi kabul edilmiş
tir. 1256 (1840) tarihli Ceza Kanunnamesi'nde ise hükümler bütün tebaaya şamil
kılınmış, ölüm cezasını gerektiren suçlar
hadler. padişaha (vatana) hıyanet, isyan ve
adam öldürme olarak sayılmış. padişahın
yetkisi ölüm cezasını onamayla sınırlandı
rılmıştır. 1851 ve 1858 tarihli kanunlarda
önceki kanuna nazaran ölüm cezası bakı
mından önemli bir farklılık bulunmamak-

manlı

Osmanlı hukukçuları,

genel olarak padişahın meşru emirlerine karşı girişilen toplumsal düzeni bozucu isyan hareketlerini
bağy suçu olarak değerlendirmiş ve bu
suçu işleyenierin ölümle cezalandırılması
gerektiği yönünde fetva vermiştir. Merkezi otoritenin sarsılmasına sebep olabilecek taraftar toplama, isyan ya da kargaşa çıkarma. ihtilale veya savaşa kalkışma
gibi hareketler ister saray efradı ister halk
tarafından işlensin Osmanlılar'ın hemen
her döneminde çoğunlukla ölümle cezalandırılmıştır. Devlet otoritesine karşı somut
eylemlerin bulunmadığı, ancak potansiyel
tehlike arzeden durumlarda da politik
amaçlarla ölüm cezasının uygulanması söz
konusu olmuştur. Nitekim vezir, paşa gibi
devletin üst kademesinde bulunan birçok
görevlinin bu sebeple hayatına son verilmiştir. Fatih Kanunnamesi'nde tahta çı
kan padişahın "nizam-ı alem" için kardeş
lerini öldürmesini öngören hüküm, suçun
maddi unsuru olan fiill isyanı işlemeyen
hanedan üyelerinin de öldürülebilmesine
imkan verdiğinden fıkhl esaslara uygunluk açısından geniş tartışmalara konu olmuştur (Akman, s. 111-125, 150-162).
Osmanlılar'da

adam öldürme suçunun
kısas yoluyla ölümle cezalandırılmasında
infaz genellikle kılıçla gerçekleştirilmiş, diğer suçlarda ölüm cezasının infazı için asma, boyun vurma, ikiye biçme gibi yöntemler kullanılmıştır. SübGtunun son derece ağır şartlara bağlı olması vb. sebeplerle genel olarak isıarn tarihinde nadiren
verilen recm cezasının Osmanlı tarihinde
de bir defa uygulandığı bilinmektedir. Siyaseten katil cezasının infazı kafa kesme
ve boğma şekillerinden biri ile gerçekleşti
rilmiştir. MahkGmun padişahın ailesinden
olması durumunda eski Türk geleneğinde
hanedan üyelerinin kanlarının kutsal olduğu telakkisine dayanan kanın dökGirnemesi gerektiği inancının etkisiyle boğma yöntemi kullanılmıştır. Ölüm cezaları genellik-

gerçekleştirilirdi.

tadır.
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