
CEZA 

etkisi görülmeyen Tanzimat döneminin 
bu ilk kanunnamesi, gerek bütün suç
ları düzenlememiş olması gerekse ka
nunlaştırma tekniği bakımından önemli 
eksiklikler taşımaktadır. Tanzimat dö
neminin ikinci ceza kanunnamesi 1267 
( 185 ı) tarihli Kanün-ı Cedfd'dir. Bir mu
kaddime ile üç fasıldan ibaret olan ka
nunname öncekine nisbetle büyük de
ğişiklikler getirmez. Bu kanun Said Pa
şa (ö ı 863) zamanında Mısır'da da ka
bul edilmiştir. Her iki kanun, önceki ka
nunnamelerde olduğu gibi suç ve ceza
ya ait genel hükümler ihtiva etmez. 1851 
tarihli kanun. Osmanlı Devleti'nde uzun 
asırlar devam etmiş olan para cezaları
nı yasaklamıştır (her iki kanunun metn i 
için bk. Ahmed Lutfi, s. 12 1- ı 60). 

Tanzimat döneminin en önemli ceza 
kanunu. 127 4 ( 1858) tarihli Ceza Kanun
name-i Hümayunu'dur. Meclis-i Tanzf
mat'ça içinde Ahmed Cevdet Paşa'nın 
da bulunduğu bir heyete hazırlatılan ka
nun. 181 O tarihli Fransız ceza kanunu 
ile yerli hükümlerin bir araya getirilme
sinden oluşmuştur. Bu kanun çeşitli ta
rihlerde ve özellikle 1911 ve 1914 yılla 

rında önemli değişikliklere uğramakla 

birlikte Osmanlı Devleti'nin sonuna ka
dar yürürlükte kalmıştır. Kanun bir mu
kaddime ile iki bab halinde 264 madde
den ibarettir. Bablar da fasıliara ayrıl

mıştır (metni için bk. D üstur, 1, 537-596) 
Birinci maddede, ta'zfrin çeşitli derece
lerini düzenlemek üzere hazırlandığı be
lirtilen kanunname önceki kanunnarne
lere nisbetle çok geniş ve kapsamlıdır. 
Kanunnamede. adam öldürme suçlarının 
İslam hukukunda olduğu gibi şahıs hak
larına yönelik olduğu göz önüne alınarak 
maktülün veresesi varsa onların talebi 
üzerine davanın kısas veya diyete hük
medilrnek üzere şer'iyye mahkemesin
de görülmesi. mirasçıların affetmeleri 
durumunda kanun gereği cezalandırıl 

ma esası kabul edilmiştir. Bu düzenle
me şekli. bazı hukukçular tarafından ka
nunda ikilik yarattığı ve bütünlüğü boz
duğu gerekçesiyle tenkit edilmişse de 
(b k. Taner, s. 231) bu tür değerlendirme
ler Batı hukuk anlayışının etkisi altında 
kalmanın bir sonucudur. İslam huku
kunda esasen adam öldürme ve mües
sir fiiller şahıs haklarına yönelik suçlar
dır. Bu suçlarda şahıslara ait cezalan
dırma ve af yetkisi. devletin cezalandır
ma ve af yetkisinin önüne geçmekte
dir. Bu sebeple kanunnarnede adı ge
çen suçlarda mirasçıların cezalandırma 
ve af yetkisine öncelik tanınması ve af 
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durumunda devletin cezalandırma yet
kisinin devreye girmesi. Tanzimat sonra
sında Batı hukuku ve İslam hukuku iki
liğinin değil İslam hukukunun Batı hu
kukundan farklı bir düzenleme biçimi
nin sonucudur. 
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Muhammed b. Abdilkadir b. Muhyiddln 
el-Haseni el- Cezairi 

(1840- 1913) 

Cezayirli alim. 

Cezayir' in Maasker şehri yakınların
daki Kaytane'de doğdu. Emfr Abdülka
dir ei-Cezairf'nin büyük oğludur. Baba
sının Fransız işgal güçlerine karşı baş
lattığı direniş hareketi sebebiyle çocuk
luğu sıkıntı içinde geçti. Sonunda Fran
sızlar 'a teslim olan babası ile birlikte 
Fransa'ya gitti ( ı 84 7). Bordeaux şehrin
de beş yıl kaldıktan sonra ailesiyle bir
likte önce İstanbul'a, oradan da Bursa '
ya gitti ( 1852) Bursa'da iki buçuk yıl ka
labildi : burada meydana gelen büyük bir 
deprem yüzünden ayrılıp Şam'a yerleşti. 

Babasının 1883 'te vefatından sonra 
ailesinin başına geçen Cezairf. Şam'daki 
Cezayirliler'in durumunu sağlamlaştır

maya ve Osmanlı vatandaşı olarak sa
hip bulundukları imtiyazları korumaya 
çalıştı. Fransa, takip ettiği siyasete kar
şı açık bir tavır almamasına rağmen onu 
Ortadoğu · daki Cezayirliler ' i Fransız hi
mayesi altına alma yolundaki siyasetinin 
önünde bir engel olarak görüyordu. Ce
zairf bu tutumuyla Osmanlı sultanlarını 

memnun etmiş, Şam valisiyle münase
betini sürdürmüş, hatta kendisine ferik 
rütbesiyle paşa unvanı verilerek taltif 
edilmişti. Bununla birlikte Cezairi Şam'

daki siyasi atmosferden uzak kalmayı 
tercih etti: ıslahatç ı siyası derneklerin 
faaliyetlerine katılmadı. Ancak bir Fran
sız sömürgesi haline getirilen ülkesinin 
içinde bulunduğu meselelerle ilgilen
mekten. babasının meclislerinde tanış
tığı Muhammed Abduh ve Muhammed 
Şamil ed-Dağıstanf gibi ıslahatçıların ça
lışmalarını takip etmekten de geri dur
madı. 

cezairi 



içinde yaşadığı şartlar yüzünden dü
zenli bir eğitim göremeyen Cezairf. ilk 
bilgileri babasından ve Fransa'da ika
metleri sırasında yakın dostları olan 
Mustafa b. Tihami'den almış. daha son
ra da Şam'da özellikle babasının soh
betlerinden faydalanmış, akaid. hadis 
ve nahve dair bazı bilgileri ondan öğren
miştir. Ayrıca Şam'daki ulema ve aya
nın meclislerine devam ederek bilgisi
ni ve kültürünü arttırmıştır. Bazı sosyal 
faaliyetleri yanında çeşitli tarihi olaylar
la fıkhi meselelere ışık tutan eserler de 
kaleme alan Cezairi istanbul'da vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Tuhietü 'z-za , ir ii me, asi
ri '1- Emir 'Abdilkfıdir ve ahbari '1 - Ce
za, ir (iskenderiye. 1903; BeyrCt 1964 ). Ce
zairf. 1890 yılında tamamlayıp Sultan ll. 
Abdülhamid'e takdim ettiği. Fransız iş

galini anlatan ilk Arapça eser olan bu 
kitabıyla şöhret bulmuştur. Cezayir ve 
Emir Abdülkadir'in cihadına dair geniş 
malumat ihtiva eden eser. Cezayir'in coğ
rafyası ve islami dönemdeki tarihiyle il
gili bilgilerin yer a ldığı girişten sonra iki 
bölüme ayrılır. Birinci bölümde Emir Ab
dülkadir'in Cezayir'deki mücadelesi 11830-
184 7) anlatılmakta. ikinci bölümde ise 
Abdülkadir' in Cezayir' den ayrılışından 

vefatma kadar geçen hayatı ( 184 7- 1883) 
ele alınmaktadır. Cezairf. eserin giriş bö
lümünde Cezayir tarihinin islami döne
minden bahsederken ibn Haldün'un el
'iber'i gibi bazı kaynaklardan faydalan
dığı halde Emir Abdülkadir'in mücade
lesini ve Şam ' daki hayatını anlatırken 

şahsi gözlemlerine. gazete haberlerine. 
resmi yazışmalara ve diğer bazı belge
lere dayanmıştır. 2. 'İkdü '1- ecyad ii' s
safinati'l- ci ya d ( Dımaşk 1963) Müellif. 
atların vasıflarından ve eğitilmesinden 

bahseden bu eserini daha sonra N uh
betü 'İkdi'l-ecyad ii's- safinail '1- ci ydd 
adıyla kısaltmıştır (Beyrut 1293. 1326). 

Cezairi'nin fıkhi meseleler ve bazı fik
ri konularla ilgili üç risalesi Mecmı1 'u·r
resa, ili 'ş- ş el aş adıyla yayımlanmıştır 

(Kahire 1327). Bunlardan biri ?,ikra ?e
vi'l- iail ii mutabakati erkani'l- İslam 
li'l- 'akl adını taŞımakta olup islami esas
l arın akla uygunluğu konusunu işlemek
tedir. Keşiü'n-nikab 'an esrari'l-!J.icab 
adlı diğer bir risalesinde islam'da örtün
me (tesettür) meselesi ele alınmakta . et
Tiryak ii ta'addüdi'z -zevcat ve't-ta
liik. adını taşıyan üçüncü risalede ise çok 
evlilik ve boşanma konusundaki görüş
ler tartışılmaktadır. 
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Iii NASIRÜDDİN SAIDVNI 

CEzALET 
(..::J~) 

Daha çok eski edebiyatta 
fesahada ilgili bir vasfı anlatan 

belagat terimi. 
_j 

Söylenişleri sert ve kalın olduğu için 
kulakta kuwetli tesir bırakan kelimele
rin kullanılmasını ifade eden bir terim
dir. Kelimeler ses ve mana münasebet
leri bakımından belagatta "elfaz-ı ceze
le" ve "elfaz -ı raklka " diye ikiye ayrılmak
tadır. Sadme. kaza. rahşan. gazanfer. hi
tabet. gülbank. çekaçek gibi kelimeler 
telaffuzlarındaki kalınlık ve çarpıcılık do
layısıyla elfaz-ı cezeleden sayılmaktadır. 
Bunun aksini ise yumuşak ve ince telaf
fuzlarıyla kulağa okşayıcı bir tesir ya
pan elfaz-ı raklka meydana getirir. 

Belagat anlayışında güzel yazma ve 
söylemenin birinci şartı. seçilen kelime
nin ifade edilmek istenen şey ve manaya 
yakışması. ona uygun düşmesidir. Bun
dan dolayıdır ki savaş, kavga. hakaret. 
tehdit. korku vb. durumlar ifade edilir
ken ses ve ahenk bakımından bu halle
re uygun düşecek kelimeler kullanmaya 
dikkat edilir. Bunlar aniatılanı hissetti
rip göz önünde canlandırmayı sağlar. 

Bu husus gerçekleştirildiğinde cezalet 
meydana gelmiş olur. Sevgi. merhamet. 
şefkat, güzellik, hayranlık gibi hallerin 
ifadesinde ise kulakta elfaz-ı cezeleden 
çok farklı tesir bırakan. ince ve yumu
şak sesli kelimeler kullanılır. 

Bir metnin baştan başa sadece elfaz-ı 
cezele veya elfaz-ı raklkadan ibaret ol
ması beklenemez. Esas olan. hal ve şart
ların gerektirdiği kelimeleri seçmek ve 
bunları yerli yerinde kullanmaktır. 

Kur'an-ı Kerim'de bu iki ifade tarzı 
da mevcuttur. Kıyamet gününden. ce
hennem azabından bahseden ayetlerde 
şiddet ifadesi olarak elfaz-ı cezele ge
çerken cennet. rahmet, lütuf ve mağfi
ret söz konusu olan ayetlerde de elfaz-ı 
raklka yer almaktadır. 

Elfaz-ı cezele ve raklkadan birinin di
ğeri yerine kullanılması güzel olmayan 
bir tesir bırakır. Mesela NefTnin. "Ça-

CEZAYiR 

lındı bam-ı felekte nakkare-i devlet 1 
Pür etti debdebe-i müjde güş-i eyyamı" 
beytinde "debdebe" yerine "zemzeme" 
kullanılsa manada büyük bir değişiklik 
olmamakla beraber cezalet kaybolur. 
Aynı şekilde Muallim Naci'nin. "Zülfüne 
verdikçe nesim ihtizaz 1 Üstüne titrer 
dil-i nazik-terim" beytinde de "nazik
terim" yerine "gam-perverim" denilebi
lirse de sözün rikkati kaybolur. Bu se
beple özellikle eski edebiyatta bu husu
sa büyük önem verildiği görülmektedir. 
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CEZAYiR 
( ;lj:dl ) 

Kuzey Afrika'da müslüman ülke. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFY A 

II. TARİH 

III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 
_j 

Akdeniz kıyılarından Büyük Sahra'nın 
güney kesimlerine kadar sokulan geniş 
toprakları ile. Afrika kıtasının alan bakı
mından Sudan'dan sonra ve çok küçük 
bir farkla ikinci büyük ülkesidir. Kuzeyde 
Akdeniz. doğuda Tunus ve Libya, batıda 
Fas ve Batı Sahra. güneydoğuda Nijer. 
güneybatıda Mali ve Moritanya ile çevrili 
olan Cezayir'in yüzölçümü 2.381.741 km 2

, 

nüfusu 21,9 milyondur 11985; 1990 tah. 
28 milyon). Resmi ad ı ei-Cumhüriyyetü'l-

Resmi adı : eı-cumhüriyyetü'ı-Cezairiyyetü'd

Dimukratiyyetü'ş • Şa' biyye 
(Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti) 

Başşehri Cezayir 
Yüzölçümü : 2.381.741 km 2 

Nüfusu 25.866.000 (1991 tah.) 
Resmi dini : i s ı am 
Resmi dili Arapça 
Para birimi : DA (Cezayir d inan) 

1 DA - 100 centimes 
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