
198

TAYYÝB el-UKBÎ

48/9). Hadislerde terim mânasýyla ta‘zîr
geçmemekle birlikte ta‘zîr uygulamasýna
dair çok sayýda örnek bulunmaktadýr ve
ta‘zîrin genel çerçevesinin çizilmesinde bu
hadisler önemli rol oynamýþtýr (meselâ bk.
Buhârî, “Muhâribîn”, 12, 19, 26, 29; Müs-
lim, “Hudûd”, 40). Ceza hukukunun genel
kaidelerini tesbit eden âyetler ve hadisler
ta‘zîr cezalarýnýn niteliðini ve sýnýrlarýný da
belirlemektedir.

Ta‘zîr cezalarý, had ve cinayetlerde oldu-
ðu gibi emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-mün-
ker vazifesini yerine getirmenin önemli
araçlarýndan olup din, akýl, can, ýrz ve ma-
lýn korunmasý þeklindeki beþ temel ama-
ca uygun biçimde þer‘an mâsiyet olduðu
bildirilmiþ, ancak toplumlarýn kendi þartla-
rýna göre düzenlenmek üzere cezalarý ta-
yin edilmemiþ fiillere yöneliktir. Bu ceza-
lar Allah haklarý ve kul haklarýnýn korun-
masýný hedefler; kötülüklerin yaygýnlaþma-
sýný, bireylere ve topluma zarar vermesini
önleyici, suç iþleyenleri te’dib ve ýslah edi-
ci özellikler taþýr. Siyâset-i þer‘iyye veya ký-
saca siyaset özellikle Hanefî literatürün-
de “cezanýn aðýrlaþtýrýlmasý” anlamýyla ta‘zî-
rin kapsamýna girer; ancak genel anlam-
da siyâset-i þer‘iyye ta‘zîri de kapsayan da-
ha geniþ bir takdir alanýný ifade eder ve
sadece yönetimin takdirine býrakýlmýþ ce-
zaî kararlarý deðil idarî karar ve uygula-
malarý da kapsar (bk. SÝYÂSET-i ÞER‘ÝYYE).
Emir bi’l-ma‘rûf, ta‘zîrin ve genelde siyâ-
set-i þer‘iyyenin meþruiyetini saðlayan te-
mel görevi ifade ederken kamu düzenini
ve genel ahlâký korumaya yönelik idarî bir
görev olarak hisbe emir bi’l-ma‘rûfun uy-
gulanmasýný içerir ve muhtesibin idarî yet-
kilerinin yaný sýra belirli bazý alanlarda ta‘-
zîr cezasý takdir ve uygulama yetkisi de
bulunur. Bir bakýma, dava ve þahit getir-
me söz konusu olmadan kendi müþahede-
siyle müdahalede bulunabileceði hususlar-
da muhtesibe kazâî yetki devri yapýlmak-
tadýr. Muhtesibin burada kadýdan farký da-
va ve ispat gerektirmeyen sýnýrlý alanlar-
da bu yetkiye sahip bulunmasý, ayrýca ce-
zayý bizzat infaz edebilmesidir. Bedene yö-
nelik müessir fiillerde diyet ve erþten fark-
lý þekilde, tesbiti hâkimin takdirine býra-
kýlmýþ tazminatý ifade eden hükûmet-i adl
ise ta‘zîrin hususi bir þeklidir (bk. HÜKÛ-
MET-i ADL).

Ta‘zîr Cezalarýnýn Mahiyeti ve Kapsa-
mý. Ta‘zîr cezalarý aslî ceza niteliðinde ola-
bileceði gibi aslî cezaya bedel veya ek ceza
niteliðinde de olabilir. Ta‘zîr cezasýný ge-
rektiren suçlar þer‘an mâsiyet kabul edil-
diði bilinen, ancak karþýlýðýnda had ve ký-
sas gibi muayyen bir ceza konulmayan fi-

illerden meydana gelir. Ta‘zîr cezalarý iþle-
nen suçlar, cezaî ehliyet, verilecek cezanýn
türü, miktarý, suçun ispatý, cezayý takdir
edenler ve uygulayanlar bakýmýndan had
ve kýsastan ayrýlýr. Önemli bir kýsmý fakih-
ler arasýnda genel kabul görmemekle ve-
ya bütün ta‘zîr cezalarýna uygulanabilecek
birer kural olmamakla birlikte ta‘zîr ceza-
larýnýn hadlerden ayrýldýðý baþlýca nokta-
lar þunlardýr: Bu cezalar belirlenmemiþ-
tir; mâsiyet söz konusu olmaksýzýn te’dib
amaçlý verilebilir (meselâ çocuklara da uygu-
lanabilir); tövbe ve afla düþebilir; suçlunun
haline ve mevkiine göre farklýlýk taþýyabi-
lir; cezanýn infazý sýrasýnda suçlunun ölü-
mü veya sakat kalmasý gibi durumlarda
tazmin gerekir; þahitlik sayý ve þartlarý
aranmaz; yönetici veya hâkim kendi bilgi
ve gözlemlerine dayanarak hüküm vere-
bilir; þüphe cezayý düþürücü bir rol oyna-
maz; zaman aþýmý geçerlidir; devlet baþka-
ný dýþýnda muallim, ebeveyn, vasî, efendi
tarafýndan -kendi maiyetindekilere- uygu-
lanabilir; suçlunun ve maðdurun haline,
suçun büyüklüðüne ve miktarýna göre ce-
za deðiþebilir; farklý bölgelerin ve çaðla-
rýn âdetlerine göre ceza deðiþebilir; farklý
ceza seçenekleri arasýnda seçim yapýlabi-
lir; hadlerde kazf dýþýnda tamamen Allah
hakký galip iken ta‘zîr gerektiren suçlar
hem kul hakký hem Allah hakký aleyhine iþ-
lenebilir. Ta‘zîrin sözlük anlamýndan hare-
ketle öðretmenin öðrencisini, ebeveynin
çocuklarýný, efendinin kölesini te’dib edici
fiillerinin genellikle ta‘zîr cezasý kapsamýn-
da ele alýnmasý ta‘zîrin literatürde daha
çok terbiye edici ve önleyici tedbirler ara-
sýnda görüldüðünü ortaya koymaktadýr.
Fakat ta‘zîr cezalarý çerçevesinde aðýr ce-
zalarýn da yer aldýðý ve bunlarýn farklý amaç-
larý içerdiði göz önünde bulundurulduðun-
da bazý âlimlerin, eðitime yönelik te’dib
ile suçu cezalandýrmaya ve tekrarýný önle-
meye yönelik ta‘zîr cezalarýný birbirinden
ayýrýp ele almalarýnýn daha isabetli oldu-
ðu söylenebilir.

Ta‘zîr cezasý belirlenirken ta‘zîr konusu
fiil (suç), fâil (suçlu), maðdur, zarar ve ceza-
nýn uygunluðu gibi unsurlar dikkate alýnýr.
1. Suç. Ta‘zîr konusu suçlar farzlarý terk
veya haramlarý iþleme þeklinde ortaya çý-
kan mâsiyetlerden oluþur. Ýbadetlerde ve
aileyle ilgili muâmelâtta kefâret gerekti-
ren mâsiyetler ta‘zîr cezasý kapsamý dýþýn-
dadýr. Ayrýca had ve kýsas uygulanan suç-
larda ta‘zîr cezasý aslî ceza þeklinde uygu-
lanamaz. Mendubun terki veya mekru-
hun iþlenmesi tek baþýna ta‘zîr cezasý ge-
rektirmemekle birlikte tekerrür veya ilâve
unsurlar dolayýsýyla bir mâsiyetin teþek-
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Had ve kýsas cezalarý dýþýnda
yöneticinin veya hâkimin
takdirine býrakýlan ceza.
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Sözlükte “engellemek, te’dib etmek;
desteklemek, saygý göstermek” mânala-
rýnda karþýt anlamlý kelimelerden (ezdâd)
olan ta‘zîr fýkýhta had suçlarý ve cinayet-
lerdeki gibi belirli cezasý bulunmayan suç-
lara verilecek, miktarý ve uygulanmasý yö-
neticiye veya hâkime býrakýlmýþ cezalarý
ifade eder. Ta‘zîr kökünden gelen fiiller,
“desteklemek, saygý göstermek” anlamýy-
la Kur’an’da çeþitli âyetlerde yer almakta-
dýr (el-Mâide 5/12; el-A‘râf 7/157; el-Feth
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bi), fesad gayesi gütmeden üstünlük kur-
maya çalýþan, böylece zulüm iþleyenler þek-
linde tasnif edilir (es-Siyâsetü’þ-þer£iyye,
s. 140-142). c) Suçun Alaný Açýsýndan. 1.
Dini ve dinî hayatý tehdit eden suçlar. Di-
nin sembol niteliðindeki hükümlerini (þe-
âir) ihlâl eden, dini öðrenme ve yaþama-
yý engelleyen, dinî deðerleri bozmaya yö-
nelik olup (bid‘at propagandasý gibi) irtidad
haddi kapsamý dýþýnda kalan suçlar bu
gruba girer. 2. Ýbadetlerin terki. Kiþinin
ibadetleri terketmesi sosyal düzeni boza-
cak nitelikte olursa uygulanacak müeyyi-
de çoðunlukla ta‘zîr cezalarý sahasýna gi-
rer; bir cemiyetin bir kýsým ibadetleri top-
luca terki ise çoðunlukla irtidad veya baðy
kapsamýnda ele alýnýr. 3. Can güvenliði ve
haysiyet aleyhine iþlenen suçlar. Bunlar
had ve kýsas gerektirmeyen suçlarla, as-
lýnda had veya kýsas gerektirmekle birlik-
te suçun unsurlarýnda veya ispattaki bazý
eksiklikler yahut cezayý düþürücü sebep-
lerle had veya kýsas uygulanamayan suç-
lar olmak üzere iki grupta ele alýnabilir. 4.
Aile düzeni aleyhine iþlenen suçlar. Ana
baba haklarýnýn ihmali, eþ ve çocuklara kö-
tü muamele, meskene tecavüz veya te-
cessüs gibi mâsiyetlerden oluþur. 5. Mal
emniyeti aleyhine iþlenen suçlar. Bunlar
kamuya veya kiþilere ait bir malýn itlâfý,
gasbedilmesi, zimmete geçirilmesi, hileli
mal satýlmasý gibi suçlarla çeþitli sebep-
lerden dolayý had cezasý uygulanamayan
hýrsýzlýk suçundan oluþur. Trafik suçlarý
genellikle can ve mal emniyeti aleyhine
iþlenen suçlardandýr. 6. Ýþ yeri düzeni ve
iþ güvenliði aleyhine iþlenen suçlar. 7. Ge-
nel ahlâk ve namus aleyhine olup hadler
kapsamýna girmeyen suçlar. 8. Kamu gü-
venliði ve toplumun genel menfaatleri aley-
hine iþlenen suçlar. Akýl saðlýðý, kamu sað-
lýðý ve gýda emniyeti aleyhine iþlenen suç-
lar, ticaret ve üretim düzenini ifsada yö-
nelik sahte para basma, dolandýrýcýlýk, fa-
izcilik, karaborsacýlýk gibi suçlar ve toplu-
mun güvenliðini zedeleyen çete kurma,
gasp ve kapkaç gibi suçlar bu grupta yer
alýr. 9. Siyasî suçlar. Ülkenin birlik ve bü-
tünlüðünü bozucu, devletin hâkimiyetine,
hükümetin ve devlet teþkilâtýnýn iþleyiþi-
ne ve güvenliðine karþý iþlenen suçlardan
oluþur. Literatürde ülü’l-emre itaatsizlik
þeklinde deðerlendirilen hususlar genel-
likle bu kapsama girer. d) Suçun Ýþleniþ
Biçimi Açýsýndan. Bu açýdan suçlar basit ve
itiyadî suçlar, fiil veya terk suçlarý, tek de-
falýk veya tekerrür eden suçlar, meþhûd
veya gayri meþhûd suçlar þeklinde tasnif
edilebilir. e) Verilen Cezanýn Aslî Olup Ol-
mamasý Açýsýndan. 1. Aslî ceza verilen suç-

lar. Ta‘zîr cezalarýnýn çoðunluðu aslî ceza
durumundadýr. Bu çerçevede ibadetlerin
genellikle ihmali, ana baba ve komþuluk
haklarýnýn ihlâli, eþ ve çocuklara kötü mu-
amele, meskene tecavüz, yalancý þahitlik,
kiþiliðe hakaret, hayvanlara kötü muame-
le, iþ yerinde iþ saðlýðý, disiplini ve çalýþma
huzuruna aykýrý uygulama ve davranýþlar,
ticarî hayatta güveni zedeleyici fiiller, gasp,
malî kudrete raðmen borcun ödenmeme-
si, kamu ahlâkýna aykýrý davranýþlarýn ale-
nen yapýlmasý, kamu makamlarý ve mal-
larýnýn suistimali, casusluk, rüþvet, yolsuz-
luk gibi çok geniþ bir mâsiyetler grubu ta‘-
zîr cezalarý kapsamýnda yer alýr. 2. Bedel
ceza verilen suçlar. Nasla tayin edilmiþ had
ve kýsas cezalarýnýn yerine baþka bir ceza
konulamaz. Ancak çeþitli sebeplerle bu ce-
zalarýn düþmesi halinde bedel olarak ta‘zîr
cezasý verilmesi mümkün görülmüþtür.
Özellikle Mâlikî mezhebinde öldürme ve
yaralamalarda kýsas cezasýnýn afla veya
baþka bir sebeple düþmesi halinde ta‘zîr
cezasý uygulanacaðý görüþü benimsenmiþ-
tir. Baþta Hanefîler olmak üzere diðer mez-
heplerde de þüphe veya suçun unsurla-
rýndaki eksiklikler sebebiyle düþen had ce-
zalarýna bedel olarak ta‘zîr cezasý verile-
bileceði kabul edilmiþtir. Osmanlý Devleti
uygulamasýnda had ve kýsas kapsamýna
girdiði halde bazý unsurlarýnýn veya ispat
þartlarýnýn eksikliði sebebiyle kalpazanlýk,
sahte evrak düzenleme, kýz kaçýrma, mes-
kene tecavüz, görevi kötüye kullanma, yol-
suzluk gibi suçlar bu çerçevede deðerlen-
dirilmiþtir. 3. Ek ceza verilen suçlar. Ta‘zîr
cezasý bazý durumlarda had ve kýsas ce-
zalarýna ek olarak verilebilir. Meselâ sar-
hoþluk verici içki içmekten dolayý had ce-
zasýna çarptýrýlan kiþiye ceza uygulandýk-
tan sonra kýsa süreli hapis ve bazý hakla-
rýn kullanýmýndan mahrumiyet gibi ceza-
lar verilebilir. Bir kýsým suçlarýn had, kýsas
ve ta‘zîr cezalarýndan hangisinin kapsa-
mýna girdiði hususu mezhepler arasýnda
tartýþýlmýþtýr. Meselâ Hanefî mezhebine
göre þibh-i amd türü öldürme tekrarla-
nýrsa ta‘zîren katil cezasý verilebilir; diðer
mezheplerde ise bu tür öldürme suçuna
kýsas uygulanýr. Yine Hanefîler’e göre be-
kâr kiþinin zinasýnda sürgün had cezasý-
na ilâve olarak verilen bir ta‘zîr cezasýdýr;
diðer mezheplerde ise sürgün de had ce-
zasýna dahildir. Ýçki içene kýrktan fazla cel-
de vurulmasý ile livâta konularýnda da fa-
kihler arasýnda benzer bir görüþ ayrýlýðý
bulunmaktadýr.

2. Suçlu. Ta‘zîr cezalarýnda ceza ehliye-
ti diðer suçlardan farklýlýk arzeder; müs-
lüman olmak, rüþd, hürriyet gibi þartlarýn

külü halinde ceza konusu olabilir. Naslar-
la belirlenen mâsiyetlerin sayýsýnda farklý
görüþler bulunduðu gibi çeþitli dönemle-
re ve toplumlara göre yeni suç türleri ve-
ya þekilleri ortaya çýkabildiði için ta‘zîr suç-
larýnýn sayý bakýmýndan sýnýrlandýrýlmasý
mümkün deðildir. Ta‘zîr cezasýna konu teþ-
kil eden suç þeklen yeni olsa bile cinsi ve
yol açtýðý zarar itibariyle naslarda bildirilen
mâsiyetler kapsamýnda yer almasý gere-
kir; ülü’l-emrin re’sen suç ihdas etme yet-
kisi bulunmadýðý gibi mutlak þekilde ta‘-
zîr cezasý ihdas yetkisi de yoktur. Ta‘zîr suç
ve cezasýnýn naslar çerçevesinde yürütü-
len bir ictihad faaliyeti neticesinde belir-
lenmesi gerekir. Ta‘zîr cezasý gerektiren
suçlarýn genel kabul gören bir sayýmý ol-
mamakla birlikte bunlar þöylece tasnif edi-
lebilir: a) Mâsiyetin Büyüklüðü Açýsýndan.
Hakkýnda önemli tartýþmalar ve farklý kri-
terler bulunmakla birlikte günahlarýn kü-
çük-büyük þeklinde tasnifi genel kabul gör-
müþtür. 1. Küçük günahlar. Ta‘zîr gerek-
tiren suçlar içerdikleri ahlâkî kötülük, ver-
dikleri zarar açýsýndan genellikle had ve-
ya kýsas gerektiren öldürme, zina, hýrsýz-
lýk gibi suçlardan daha aþaðý derecedeki
fiillerden teþekkül eder. Ayrýntýlarý tartýþýl-
makla beraber zina ve livâta dýþýndaki ba-
zý cinsel suçlar, kýsas gerektirmeyen ya-
ralama, dövme, sövme ve hakaret etme,
kamu malýný veya özel mallarý gayri meþ-
rû þekilde itlâf, borcunu ödemeyi geciktir-
me, sýnýrlý miktarda olmak kaydýyla helâl-
liði þüpheli veya sýhhî olmayan mal satma,
aldatýcý beyanla mal satma, giyim kuþam
konusunda genel âdâba riayet etmeme gi-
bi çok sayýda fiil bu çerçevede yer alýr. 2.
Büyük günahlar. Âyet ve hadislerde farz
ibadetleri terketmek, ana baba ve kom-
þuluk haklarýný gözetmemek, sihirle uð-
raþmak, kumar oynamak, yalancý þahitlik
yapmak, yetim malý yemek, faiz ve rüþ-
vet alýp vermek, toplumda fuhþiyatý yay-
mak, savaþ meydanýndan kaçmak gibi bü-
yük günahlar arasýnda sayýlan fiiller ta‘zîr
cezasý verilebilecek suçlar kapsamýna gi-
rer. Ayrýca küçük günahlarýn tekerrürü ve-
ya alýþkanlýk haline gelmesi fiilin büyük gü-
nah kapsamýnda deðerlendirilmesine yol
açar. b) Suçun Kapsamý ve Maðdurlarý
Açýsýndan. Yöneldiði menfaat ve kapsamý
bakýmýndan suçlar âdi ve siyasî, belirli ki-
þiye veya gruba yönelik, toplumun genel
yararýna yönelik suçlar þeklinde tasnif edi-
lebilir. Ýbn Teymiyye tarafýndan yapýlan
benzer bir tasnife göre suçlular insanlar
üzerinde hem üstünlük kurmaya çalýþan
hem fesadý yayanlar, üstünlük kurmadan
fesadý yayanlar (âdi suçlarda olduðu gi-
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duðu üzere bu haklarý koruma ve fesadý
önleme kaygýsýnýn aðýr bastýðý durumlar-
da ceza vermenin vâcip olacaðý, kiþinin iyi
hali, tövbe etmesi ve suçun hafifliði gibi
sebeplerle affetmenin maslahata daha uy-
gun görüldüðü durumlarda da ceza veril-
meyeceði anlaþýlmaktadýr. b) Ta‘zîr ceza-
sýnýn bedel veya ek olarak uygulandýðý du-
rumlarda ise umumiyetle tefvîz görüþü
benimsenmiþtir.

B) Ta‘zîr Cezasýnýn Takdiri. Ta‘zîr suç-
larý þer‘î naslar yoluyla belirlendiði gibi uy-
gulanabilecek ta‘zîr cezalarýnýn genel sý-
nýrlarý da naslar tarafýndan çizilmiþtir. Ta‘-
zîr cezasýnýn takdiri belirli ölçü ve þartlar
çerçevesinde yürütülmesi gereken ictiha-
dî bir faaliyettir; her bir suça uygun ceza-
yý tayin etmek üzere ictihad edilmesi ge-
rekir. Ta‘zîr cezasý suçluya iþkence etme
ve hayatýna son verme amacý taþýmama-
lýdýr; ayrýca ýslah, önleme, birey ve toplum
vicdanýnda adalet duygusunu saðlamlaþ-
týrmaya yönelik olmalý, kötülüðün yaygýn-
laþmasýna ve ahlâkî deðerlerin ihlâline yol
açmamalýdýr. Ta‘zîr cezasýnýn bir organý sa-
katlama ve itlâf içeremeyeceði konusun-
da görüþ birliði bulunduðu gibi fakihler
suçlunun akýl, namus ve haysiyetini zede-
leyici cezalara karþý çýkmýþ, iþkence, uzun
süreli hapis gibi ceza ve uygulamalar ada-
let ve ahlâk duygusunu zedelediði, insan
haysiyetine uymadýðý ve çoðunlukla fesa-
dý ve suçluluðu yaygýnlaþtýrdýðý için ta‘zîr
cezasý kapsamýnda yer almamýþtýr. Yine
bazý istisnalarla birlikte malî cezalar red-
dedilmiþ, Hanefî ve Þâfiîler baþta olmak
üzere fakihlerin büyük bir kýsmý ta‘zîren
ölüm cezasý verilemeyeceðini kabul etmiþ-
tir. Bununla birlikte uygulamada özellikle
siyasî çatýþmalar ve kargaþalar dolayýsýyla
þer‘î sýnýrlarýn dýþýna çýkýldýðý, ayrýca mer-
keziyetçi devlet anlayýþýný yerleþtirmek, ha-
zineye gelir saðlamak ve asayiþi temin et-
mek gibi gerekçelerle fýkhî sýnýrlarýn zor-
landýðý görülmektedir. Verilen zararýn bü-
yüklüðü, suçlunun ýslah edilmesi gayesi,
benzer suçlarýn iþlenme tehlikesi gibi öl-
çüler genellikle maslahat kavramý çerçe-
vesinde deðerlendirilmiþtir. Yukarýda sö-
zü edilen beþ temel deðeri korumayý ifa-
de eden maslahat düþüncesi, cezanýn ve-
rilip verilmeyeceðini belirlediði gibi ceza-
nýn türü ve miktarýný belirlemede de önem-
li rol oynamaktadýr. Bunlarýn dýþýnda ta‘-
zîr cezasýnýn takdirinde kaynaklarda dile
getirilen ölçüler umumiyetle bedenî ta‘zîr
cezalarýyla ilgilidir. Bazý fakihlere göre bu
cezanýn ölçüsü, hangi suçla ilgili olursa ol-
sun ta‘zîrin en düþük had cezasý olan içki
içme haddine ulaþmamasý gerektiði yö-

nündedir. Bir baþka görüþ, had gerekti-
ren suçlara benzeyen veya onlarýn mu-
kaddimesi durumunda olan bir suça ken-
di cinsine uygulanan had cezasýndan da-
ha az bir ceza verileceði yolundadýr. Buna
göre meselâ yolculuktaki yükü arasýnda iç-
ki bulunduran kiþiye içki içme haddinden,
bir kimseye hakaret eden yahut dolaylý zi-
na ithamýnda bulunan kiþiye de kazf had-
dinden daha az bir ceza verilir.

C) Ta‘zîr Cezasýný Takdir ve Uygulama
Yetkisi. Kural olarak ta‘zîr cezasýný ictihad
ehliyetine sahip devlet baþkaný ile yargý-
lamada ona niyabet eden kadýlar takdir
edebilir. Doktrinde bu cezanýn takdiri ge-
nellikle kadýlara býrakýlmýþ olsa da uygu-
lamada kadýlarýn yaný sýra çeþitli seviye-
lerden yöneticilerin ve muhtesiblerin de
bu yetkiyi kullandýklarýna dair örnekler bu-
lunmaktadýr. Önceki Ýslâm devletlerinden
farklý olarak Osmanlýlar’da ta‘zîr cezalarý-
nýn çoðunluðu kanunnâmeler yoluyla be-
lirlenmiþ ve yalnýzca sýnýrlý sayýda suçun
cezasý kadýlarýn ve alt seviyeden yönetici-
lerin takdirine býrakýlmýþtýr. Günümüzde
gerek fýkhî yetkinliðin önemine dikkat çe-
kip bu konuda kadýlara geniþ yetki veril-
mesini, gerekse suç ve cezalarýn önceden
kanunlaþtýrýlarak belirlenmesinin uygun
olacaðýný savunan görüþler vardýr (Abdü-
lazîz Âmir, s. 479-484, 530-531). Te’dib ni-
teliðindeki fiilleri ta‘zîr kapsamýnda de-
ðerlendirenlere göre bu kiþilerin de ta‘zîr
cezasýný belirleme ve uygulama yetkisi ka-
bul edilmiþ olmaktadýr; ancak bu grupta
yer alan müelliflerin bir kýsmý bu yetkinin
te’dib edenin kendi haklarýyla ilgili konu-
larla sýnýrlý olduðunu, Allah hakkýnýn aðýr
bastýðý hususlarda ise yetkilerinin bulun-
madýðýný söylemiþtir. Te’dib ile ta‘zîri ayý-
ranlara göre ise bu kiþilerin büyük günah-
lar baþta olmak üzere mâsiyetlerle ilgili
ceza takdir ve uygulama yetkileri yoktur.
Zira böyle bir yetkinin tanýnmasý keyfî uy-
gulamalara ve adaletsizliðe yol açar. Öte
yandan emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-mün-
ker görevi gereði mâsiyetin iþlenme anýn-
da her müslümanýn ta‘zîre yetkili olduðu
öne sürülmüþse de suç iþlendikten sonra
ta‘zîr cezasýný takdir etme ve uygulama
yetkisinin sadece ülü’l-emre ait bulundu-
ðu görüþü daha isabetli bulunmaktadýr.

D) Ta‘zîr Cezalarýnýn Türleri. Ta‘zîr ce-
zasýnýn þekil ve miktarýnýn belirlenmesin-
de suçun türü ve büyüklüðü, suçlunun ha-
li ve yol açtýðý zararla suçun iþlenmesine
etki eden unsurlar dikkate alýnýr. Bu se-
beple ta‘zîr toplumun âdetlerine ve zama-
nýn þartlarýna göre deðiþiklik arzedebilir.
Fýkýh literatüründe tartýþýlan ceza türleri

eksikliði ta‘zîr cezalarýný düþürmez, suç-
lunun durumuna uygun bir ta‘zîr cezasý
uygulanýr veya bu tür eksiklikler cezada
hafifletici rol oynar. Kural olarak ta‘zîr ce-
zasý mümeyyiz olmak þartýyla din ve cin-
siyet farký gözetilmeden herkese uygula-
nabilir; ancak kime hangi tür cezalarýn uy-
gulanabileceði hususunda suçun niteliði
ve suçlunun durumu dikkate alýnýr. Akýl
hastasý ve ergenlik çaðýna ulaþmamýþ mü-
meyyiz küçük mâsiyet iþleyemeyeceði için
bunlarýn ancak te’dib edilebileceði ifade
edilmiþtir. Ayrýca bir kýsým fakihler, ýslah
ve önleme amacýna ulaþmada suçlularýn
halinin dikkate alýnarak cezalarýn tedrîcî
þekilde arttýrýlmasý gerektiðini dile getir-
miþ, suçlularý sahip olduklarý duruma ve
makama göre tasnif etmiþ ve her gruba
göre farklý ta‘zîr cezasý uygulanmasýnýn
gerektiðini belirtmiþtir. Buna göre kiþiler
durumlarýnýn salâh üzere olup olmamasý,
ahlâkî nitelik, soy ve makamlarý itibariyle
tasnif edilir. Fakat bu konuda zikredilen
suç ve cezalar, umumiyetle ilk defa iþle-
nen küçük günahlar ve kabahatlerle ilgili
olup baþta zulüm ve fesadý yayma niteli-
ðindeki büyük günahlar olmak üzere suç-
larýn geneli için bu tür bir ayýrým söz ko-
nusu edilmemiþtir.

3. Maðdur. Ta‘zîr suçlarýnda maðdur ki-
þi veya topluluk olabileceði gibi ölmüþ bir
kimse, bir hayvan, bir kurum, devlet veya
bütün toplum olabilir. Diðer bir ifadeyle
suç Allah haklarý veya kul haklarý aleyhine
iþlenebilir. Ta‘zîr cezasý verilirken sadece
suç teþkil eden fiil deðil maðdurun duru-
mu ve uðradýðý zarar da dikkate alýnýr.

4. Zarar. Ta‘zîr suçlarýnda maddî zara-
rýn varlýðý daima zorunlu deðildir; bir iba-
detin terkinde veya sözlü saldýrý, hakaret
vb. bazý suçlarda olduðu üzere mânevî za-
rar söz konusu olabileceði gibi fiil veya ih-
malin büyük zarara yol açma tehlikesi de
suç olarak deðerlendirilebilir. Bazý durum-
larda kiþinin kendisine zarar vermesi de
(uyuþturucu kullanýmý gibi) cezaya mesnet
teþkil edebilir.

5. Ceza. A) Ta‘zîr Cezasý Vermenin Hük-
mü. a) Ta‘zîr cezasýnýn asýl olduðu suçlar-
da suç kul hakkýyla ilgili ise hak sahibi vaz-
geçmedikçe cezanýn verilmesi zorunludur.
Allah hakkýnýn galip geldiði durumlarda
da genellikle benimsenen görüþe göre ku-
ral olarak ceza vermek vâcip ise de hüküm
yönetici veya hâkimin takdirine býrakýlýr;
bunlar kiþilere ve zamana göre deðiþiklik
arzedebilen maslahat esasýna göre ceza,
uyarý veya af gibi yollardan birini seçer.
Özellikle dinî þeâire, genel ahlâka ve ka-
mu menfaatine yönelik aðýr suçlarda ol-
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rakýlacaðý kabul edilir. Bir kimseyi tutup
baþkasýnýn onu öldürmesine yardýmcý olma
suçu gibi bazý istisnaî durumlarda ömür
boyu hapis cezasý verilebileceði görüþü de
ileri sürülmüþtür. b) Sürgün. Suçlunun ken-
di vatanýndan uzakta bir yere sürülebile-
ceði veya belirli bir yerleþim biriminde zo-
runlu ikamete tâbi tutulabileceði husu-
sunda fakihler arasýnda görüþ birliði var-
dýr. Asýl veya ek ceza olarak verilebilen sür-
gün cezasýnýn hangi suçlarda uygulanaca-
ðý, yer ve süre hususlarýnda farklý görüþ-
ler ortaya konmuþtur (bk. SÜRGÜN). c) Di-
ðer cezalar. Kiþilerin iþledikleri suçlar do-
layýsýyla hapse atýlmadan ip veya zincirle
baðlanmasý, ev hapsine tâbi tutulmasý gi-
bi cezalar da literatürde tartýþýlmýþtýr. Fý-
kýhta suçlunun kamu yararýna bir iþte bi-
le olsa zorunlu çalýþmaya tâbi tutulmasý
þeklinde bir ceza söz konusu edilmemiþ-
tir, ancak tarihî uygulamada kürek ceza-
sý gibi cezalara rastlanmaktadýr.

3. Malî Cezalar. Ta‘zîr amaçlý malî ceza-
lara erken dönemde fakihler umumiyet-
le olumsuz yaklaþmýþ, dolayýsýyla literatür-
de bu konu ayrýntýlý biçimde yer almamýþ-
týr. Müteahhir dönemi fakihleri arasýnda
malî cezalarýn meþruiyeti tartýþýlmýþ, Ha-
nefî ve Þâfiîler ile Hanbelîler’de tercih edi-
len görüþe göre makýs aleyh bir þer‘î aslý /
dayanaðý bulunmadýðý, ceza siyaseti açý-
sýndan zulüm ve gasba yol açabilecek böy-
le bir cezanýn verilmesinin uygun olmadý-
ðý gerekçesiyle herhangi bir þekilde malî
ceza verilmesi meþrû görülmemiþtir. Mâ-
likîler sýnýrlý durumlarda malî cezaya cevaz
verirken baþta Ýbn Teymiyye olmak üzere
bazý fakihler muhtelif þekilleriyle malî ce-
zayý câiz görmüþtür. Malî cezalarý ilk defa
ayrýntýlý biçimde inceleyen Ýbn Teymiyye
bunlarý itlâf, taðyîr ve temlik olmak üzere
üçe ayýrmýþ (el-¥isbe fi’l-Ýslâm, s. 50), da-
ha sonra gelen bazý âlimler buna garâmet
ve müsâdereyi eklemiþtir. Ayrýca suç do-
layýsýyla uygulanan malî mahrumiyetler-
le malýn bir süreliðine alýkonulmasý da ma-
lî cezalar arasýnda sayýlmýþtýr (Abdülazîz
Âmir, s. 394-435; Esen, s. 133-168, 197-
199). Bu çerçevede devlete isyan edenle-
rin para, silâh ve bineklerinin isyan sonu-
na veya tövbe edinceye kadar alýkonulma-
sý, bir müslümanýn elinde bulunan, ancak
onun açýsýndan gayri mütekavvim olan iç-
ki ve domuzun, putlarýn, kumar aletleri-
nin ve uyuþturucu maddelerin itlâf edil-
mesi fakihlerin görüþ birliðiyle kabul etti-
ði uygulamalar olmakla birlikte bunlarýn
malî ceza kapsamýnda deðerlendirilmesi
tartýþmalýdýr. Öte yandan su katýlmýþ süt
gibi müþteriyi aldatmaya yönelik, standart-

lara uymayan veya saðlýðý bozan gýdala-
rýn itlâf yahut baþkasýna temlik edilmesi,
had cezasý düþmüþ olan hýrsýzlýkta çalýnan
malýn iki kat ödetilmesi, Hz. Peygamber’in
içki konulan kaplarýn kýrýlmasýný emret-
mesi, üzerinde canlý resmi bulunan ku-
maþý yýrtmasý, Hz. Ömer’in ve Ali’nin içki
satýlan mekâný yaktýrmasý, muhtekirlerin
fiyatlarý yükseltmek üzere stokladýklarý ma-
la el konularak itlâf edilmesi veya alýþ fi-
yatýna satýlmasý, yolsuzluk yapan memur-
larýn haksýz kazançlarýnýn müsâdere edil-
mesi, maðþûþ para ve hileli ürünlerin itlâ-
fý gibi örnekler de verilmiþtir. Bu örnekler
ve görüþler incelendiðinde malî cezayý ka-
bul eden fakihlerin de çoðunlukla ceza-
landýrma amaçlý itlâf ve mahrum býrak-
ma cezasýný tercih ettikleri, suçludan mal
alýnarak baþkasýna temlik edilmesi veya
hazineye konulmasý þeklindeki cezanýn bü-
tün suçlara yönelik yaygýn bir uygulama
þeklinde öngörülmediði anlaþýlmaktadýr.
Ancak tarihte ve özellikle Osmanlýlar dö-
neminde diðer malî cezalarýn yaný sýra mü-
sâdere ve para cezalarýnýn yaygýn bir uy-
gulama alaný bulduðu görülmektedir (Av-
cý, Osmanlý Ceza Hukukuna Giriþ, s. 106-
135).

4. Kýnama ve Mahrumiyet Cezalarý. Ka-
mu veya özel iþ yerlerinde uygulanan di-
siplin cezalarý, iþten çýkarma, kamu kurum-
larýnda görev almaktan menetme, bir ký-
sým fýrsatlardan mahrum býrakma, yalan-
cý þahitlikte suçluyu kamuya teþhir etme,
sözlü kýnama, iliþkileri kesme, þahitliðini
kabul etmeme gibi cezalar da ta‘zîr ceza-
larý kapsamýna girmektedir.

E) Dava, Ýspat ve Hükmün Uygulanma-
sý. 1. Dava. Kul hakkýnýn galip geldiði hu-
suslarda ceza verilebilmesi için hak sahi-
binin davacý olmasý gerekli görülür. Mað-
durun þikâyet etmemesi veya affetme-
si durumunda kadýnýn ceza veremeyece-
ði genel kabul görmekle birlikte her suç-
ta Allah hakkýnýn da bulunduðunu göz
önüne alarak maslahata uygun gördü-
ðünde kadýnýn ceza verme yetkisine sa-
hip olduðunu savunan fakihler de vardýr.
Allah hakkýnýn galip geldiði hususlarda ise
þikâyete binaen yahut yönetici, muhtesib
veya kadýnýn bilgi edinmesiyle birlikte da-
va süreci baþlatýlýr. 2. Ýspat. Ta‘zîr suçla-
rýnýn ispatý had ve kýsas suçlarýndaki ka-
dar sýký þartlara baðlanmamýþtýr. Bu suç-
larýn ispatý beyyine, yemin ve ikrarýn yaný
sýra yeminden kaçýnma, kadý, muhtesib ve-
ya yöneticinin kendi bilgi ve müþahedesi,
þahitlik þartlarýný taþýmayan kiþilerin ha-
berleri ve çeþitli karînelere dayanabilir. An-
cak kul hakkýnýn galip olduðu hususlarda

þöyledir: 1. Bedenî Cezalar. a) Ölüm ceza-
sý. Baþta Þâfiîler olmak üzere fakihlerin
büyük çoðunluðu ölüm cezasýnýn naslarda
sayýlan ve had cezasý konulan hususlarla
sýnýrlý olduðu, bunun dýþýnda ta‘zîren ölüm
cezasý verilemeyeceði kanaatindedir. Mâ-
likîler’in çoðunluðu ve bir kýsým Hanbelî fa-
kihleri casusluk, zýndýklýk, bid‘atý yayma
gibi bazý suçlarda ta‘zîren ölüm cezasý ve-
rilebileceðini kabul etmiþtir. Bazý Hanefî-
ler de topluma büyük zararý dokunan, te-
kerrür eden ve baþka türlü engelleneme-
yecek suçlarda ölüm cezasý uygulanabile-
ceðini savunmuþtur. Bu çerçevede sihir-
bazlýk, livâta, hýrsýzlýk, siyasî kargaþa ve
isyan çýkarma gibi suçlarýn tekerrürü ör-
nek verilmiþtir. Tarihte ölüm cezasý umu-
miyetle siyasî iktidar mücadelesi çerçeve-
sinde uygulanmýþ, Osmanlýlar döneminde
de çeþitli suçlarda siyaseten katil cezasý
verilmiþtir. b) Celde. Genel kabule göre alt
sýnýrý bulunmayan sopa cezasýnýn üst sýný-
rý hakkýnda farklý görüþler ileri sürülmüþ-
tür. Hanefî ve Þâfiîler ile Hanbelîler’de ter-
cih edilen görüþe göre celde sayýsýnýn had-
lerdeki miktara ulaþmamasý gerekmekle
birlikte sayý konusunda içki içme haddin-
den aþaðý olmasý, her bir suça kendi cin-
sindeki had cezasýndan aþaðý ceza veril-
mesi gibi farklý ölçülerden söz edilmiþtir.
Buna göre celdenin üst sýnýrý otuz dokuz,
yetmiþ beþ, yetmiþ dokuz, doksan dokuz
gibi rakamlarla ifade edilmiþtir. Mâlikîler’e
göre ise bu sayý hadlerden az veya çok ola-
bilir, burada gerekli maslahatý gözeterek
ceza vermek yöneticinin takdirine býrakýl-
mýþtýr. c) Diðer cezalar. Suçlunun belli bir
süre ayakta bekletilmesi, yalancý þahidin
saç ve sakalýnýn kazýnmasý ve yüzünün si-
yaha boyanmasý gibi cezalar da literatür-
de tartýþýlmýþtýr. Bedenî cezalarýn uygulan-
masýnda iþkenceden uzak durulmasý ge-
rektiði özellikle vurgulanmýþ, celdenin uy-
gulanma biçimi kurala baðlanarak dayak
atma ve diðer iþkence türleri, özellikle bir
organýn herhangi bir þekilde yok edilme-
si yasaklanmýþtýr. 

2. Hürriyeti Kýsýtlayýcý Cezalar. a) Ha-
pis. Ta‘zîr cezasý olarak hapsin hangi suç-
lara uygulanacaðý konusunda zengin bir
literatür vardýr (bk. HAPÝS). Ta‘zîr kapsa-
mýnda verilebilecek hapis cezasýnýn süresi
konusunda bunun üst sýnýrý bulunmayýp
iþlenen suça göre belirleneceði ve bir yýl-
dan az olmasý gerektiði þeklinde iki görüþ
bulunmaktadýr. Þâfiîler çoðunlukla ikinci
görüþü benimserken baþta Mâlikîler olmak
üzere diðer mezheplerde üst sýnýrýn su-
çun aðýrlýðýna ve suçlunun durumuna gö-
re belirlenmek üzere kadýnýn takdirine bý-
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Yakýný vefat eden bir kimseyi
ziyaret ederek

baþ saðlýðý dileme,
tesellide bulunma anlamýnda

bir terim.
˜ ™

Sözlükte “birine sabýr telkin etmek” an-
lamýndaki ta‘ziye terim olarak yakýný ve-
fat eden kimseleri sabýr ve metanet gös-
termeye teþvik etmeyi, baþ saðlýðý dileme-

yi, onlarý teselli edip acýlarýný paylaþmayý
ifade eder (Lisânü’l-£Arab, “.azy” md.; Kå-
mus Tercümesi, IV, 1074; Ahmed b. Mu-
hammed el-Feyyûmî, s. 155). Tâziye kelime-
si Kur’ân-ý Kerîm’de geçmemekle birlikte
her canlý için ölümün kaçýnýlmaz olduðunu
ve sonunda herkesin Allah’ýn huzuruna va-
racaðýný bildiren âyetler (Âl-i Ýmrân 3/185;
el-Enbiyâ 21/35; el-Ankebût 29/57) insan-
larýn ölüm gerçeði karþýsýnda düzgün bir
hayat yaþamalarýnýn, ayrýca ölümü normal
karþýlamanýn gerekliliðine iþaret etmek-
tedir. Bakara sûresinin 154-156. âyetle-
rinde Allah’ýn insanlarý çeþitli sýkýntý ve ka-
yýplarla imtihan ettiði, ölümün de bunlar-
dan biri olduðu belirtildikten sonra bunla-
rý sabýr ve metanetle karþýlayanlar Allah’ýn
rahmet ve hidayetiyle müjdelenmekte, bu
âyetler ölümle ilgileri dolayýsýyla tâziye sý-
rasýnda okunmaktadýr. Dünyadaki bütün
varlýklarýn fâni ve yalnýz Allah’ýn bâki oldu-
ðunu bildiren âyetler de (er-Rahmân 55/
26-27) kapsamlý bir tâziye örneði olup kli-
þeleþmiþ tâziye cümlelerine ilham kayna-
ðý teþkil etmiþtir.

Tâziye kavramý bazý hadislerde geçmek-
tedir. Abdullah b. Mes‘ûd’un rivayet etti-
ðine göre Hz. Peygamber, “Baþýna bir mu-
sibet gelene tâziye ziyaretinde bulunan
kimseye musibete uðrayanýn sevabý ka-
dar sevap verilir” buyurmuþtur (Ýbn Mâ-
ce, “Cenâ,iz”, 56; Tirmizî, “Cenâ,iz”, 71).
Kaynaklarda bu hadisin bilhassa cenazey-
le ilgili olarak ele alýnmasý hadisteki mu-
sibet kelimesinden ölümün anlaþýldýðýný
göstermektedir. Diðer bir hadiste, yaþa-
dýðý bir ölüm acýsýndan dolayý mümin kar-
deþine tâziyede bulunan kimseyi Allah’ýn
kýyamet gününde herkesin gýpta edece-
ði güzellikte bir elbiseyle donatacaðý bil-
dirilir (Hatîb, VII, 397). Bazý hadislerde
Hz. Peygamber’den tâziye örnekleri yer al-
maktadýr. Meselâ oðlu vefat etmek üze-
re olduðu için büyük acý çeken kýzý Zey-
neb’i, “Veren de alan da Allah’týr; O’nun
katýnda her þeyin belli bir vakti vardýr” þek-
linde teselli etmiþtir (Buhârî, “Cenâ,iz”, 33;
Müslim, “Cenâ,iz”, 11). Bu ifadelerin son-
raki dönemlerde müslümanlar arasýnda
yaygýnlaþan tâziye sözlerine örnek teþkil
ettiði anlaþýlmaktadýr. Çocuðu ölen Muâz
b. Cebel’e Resûl-i Ekrem’in yazdýðý rivayet
edilen bir mektuptaki ifadeler de Kalka-
þendî’ye göre en anlamlý tâziye örneðidir
(Øub¼u’l-a£þâ, IX, 82-83). Mektupta can-
larýmýz, mallarýmýz ve aile fertlerimizin Al-
lah tarafýndan bize baðýþlanmýþ tatlý he-
diyeler, geçici bir süre için yanýmýza býrak-
týðý emanetler olduðu belirtilir ve Allah’ýn
evlât vererek kulunu sevindirmesi gibi onu

genellikle malî muamelelerle ilgili davalar-
da göz önünde bulundurulan ispat delille-
rinin aranacaðýný, kadýnýn kendi bilgisine da-
yalý olarak hüküm veremeyeceðini savunan-
lar bulunmaktadýr. Öte yandan Allah hakla-
rýnýn galip olduðu davalarda suçun türüne
göre ispat delilleri farklýlýk arzeder; büyük
günahlarda verilecek cezanýn aðýrlýðý sebe-
biyle þahitlik þartlarýnýn ve kuvvetli karîne-
lerin varlýðý gerekli görülür. 3. Uygulama.
a) Uygulayýcýlar ve hükmün infazý. Ta‘zîr
cezalarýný devlet baþkaný veya onun tayin
ettiði kadý, muhtesib gibi görevliler uygu-
lar. Cezanýn infazýnda bir yandan önleyici-
lik ve ýslah edicilik amacýna uygunluk, di-
ðer yandan kastý aþan bir zarar vermeme
ve kul hakký çiðnememe hususlarýna ria-
yet edilir. b) Tazminat. Cezanýn maksadý-
ný aþmasý ve suçluya gereðinden fazla za-
rar vermesi halinde tazmin gerekip gerek-
meyeceði tartýþýlmýþtýr. Ýnfazýn usulüne uy-
gun yapýlmasýna raðmen suçlunun hasta-
lanmasý, sakatlanmasý veya ölümü duru-
munda Þâfiîler’e ve Mâlikîler’deki bir gö-
rüþe göre tazminat ödenmesi gerekirken
diðer fakihlere göre gerekmez. Mecelle’-
de bu durum, “Cevâz-ý þer‘î damâna mü-
nâfî olur” kaidesiyle (md. 91) ifade edil-
miþtir. Eðer uygulayýcýnýn kasýtlý olarak za-
rar verdiði tesbit edilebiliyorsa bu durum-
da kýsas uygulanacaðý veya diyet ödenece-
ði þeklinde farklý görüþler ileri sürülmüþtür.
4. Ta‘zîr cezalarýnýn düþmesi. Genel olarak
ceza suçlunun ölümü, hak sahibinin affet-
mesi, tövbe, iyi halin görülmesi, zaman
aþýmý ve sulh sebeplerinden biriyle hüküm-
den veya infazdan önce veya cezanýn in-
fazý esnasýnda düþebilir. Öte yandan þüp-
he, hadlerde cezanýn düþmesinde büyük
bir role sahipken ta‘zîr cezalarýnda zann-ý
galibe itibar edilmesi þüphenin cezanýn
düþmesindeki rolünü azaltmaktadýr. Yine
ayný sebeple hadlerden farklý olarak dava-
cýnýn vekil tayin etmesi ve kendisinin gý-
yabýnda vekilin onun hakkýný almasý câiz
görülmüþtür. Kul hakkýnýn galip geldiði
suçlarda ancak hak sahibinin affýyla veya
sulh yoluyla ta‘zîr cezasý düþebilir; baþka-
sýnýn af yetkisi bulunmadýðý gibi bazý istis-
nalar dýþýnda ölüm, tövbe ve zaman aþý-
mý ile de ceza düþmez. Allah hakkýnýn ga-
lip olduðu suçlarda ise yönetici veya kadý-
nýn af yetkisi bulunur, ayrýca tövbe ve za-
man aþýmý cezanýn düþmesinde rol oyna-
yabilir.
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