CEZA
Cezadaki adalet ve hakkaniyet ise günahsız azap olmayacağını , azabın masiyeti aşmayacağını, taatlerin de karşılık
sız bırakılmayacağını ifade eder.
İyi veya kötü fiil ve davranışlara hem
dünya hem de ahiret hayatında karşılık
verilmesinin gerekliliğini naslar haber
verd iği gibi insan aklı ve vicdanı da bunu kabul eder. Çünkü Allah'ı inkar etmek veya O'na ortak koşmak, emirlerine karşı gelmek ve yaratıkianna zulmetmek gibi suçların cezasız kalması, bunun yanında yaratana ve yaratılmışlara
karşı görevlerini yerine getirenierin mükafatlandırılmaması, akli ve vicdani bakımdan haksızlık telakki edilir. Ancak
kelam ekaileri arasında bu hususla ilgili
olarak farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Ehl-i sünnet alimlerine göre Allah'ın kötü insanları cezalandırmaması, iyileri de
mükafatlandırmaması
nazari olarak
mümkünse de naslar bunun aksini yapacağını haber verdiği için (va'd ve vafd)
O'nun iyi kullarına ceza, kötülere de mükafat vereceği kesinleşmiş bulunmaktadır (Eş'ari, s. 7 I; Matüridi, Te' vWit, vr.
239b, 540•). Kul azap ve mutsuzluk şek
lindeki cezayı mutlaka kendi fiiliyle hak
eder. Cennet ve ebedi saadet niteliğin
deki karşılığa yani mükafata gelince,
Ehl -i sünnet alimlerine göre taatleri ne
kadar çok olursa olsun kişinin cennete
girmesi ancak Allah'ın lutuf ve keremiyle mümkündür. Başta iman olmak üzere insanın yaptığı iyilikler bu lutfa layık
olmasını sağlar (b k. en- Nisa 4179; Buhari, "~~". I8; Müslim, "MünMikin", 7I73). Şu halde mürnin hem Allah'ın azabından korkmalı (havf), hem de ilahi lutuf ve rahmete mazhar olacağını ümit
etmelidir (redi). Mu'tezile alimleri ise va'd
ve vaid ilkelerinin aksini Allah hakkında
teorik olarak düşünmenin bile mümkün
olmayacağını savunmuş, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymayı Allah için vacib
görmüşlerdir. Onlara göre kişi azabı da
mükafatı da bizzat kendisi hak eder.
İman ve taat sahibi olarak ahirete intikal eden sevap ve mükafata, buna karşılık imansız veya büyük günah işlediği
halde tövbe etmeden ölen de ebedi azaba layık olur (Kadi Abdülcebbar, s. 503504, 6I 1 vd.).
Salih arnelierin mükafatı imansızlık,
riya, iyilikleri başa kakma ve karşılık isteme ile ortadan kalktığı gibi kötü arnelIerin cezası da tövbe, taat ve ibadet, büyük günahlardan kaçınma, şefaate veya
ilahi lutfa nail olma veya zaruret haliyle
yok olabilir. İşlenen her suç için ihlal et-
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hak ve menfaatin cinsine göre bedünyevi cezalar vardır.
Suçlu işlediği fiille ayrıca Allah'ın emrine karşı gelmiş olduğundan cezanın uhrevf yönü de önem kazanır. Makbul bir
tövbe, suçlunun Allah katındaki durumunu iyileştirebileceği gibi suçun uhrevl cezasını da kaldırabilir. Ancak kısas,
diyet, tazminat gibi kul haklarının ihlalinden dolayı verilmesi gereken cezalar
tövbe ile düşmez (geniş bilgi için bk. H.
Mahmud Şemrüh, S. I37-152). İslam alimleri, işlenen suçlara ait cezaların dünyada uygulanması halinde ahirete yönelik
cezalarının kalkıp kalkmayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Bununla birlikte dinen suç sayılan bir fiili işleyen kişi bunun dünyevi cezasını
gördüğü, ayrıca samirniyetle Allah'a yönelerek tövbe ettiği takdirde. tövbelerin
kabul edileceğine dair naslar göz önüne
alınırsa bu kişinin ahirette bir daha celirlenmiş çeşitli

zalandırılmaması gerektiği düşünülebi

lir. Suçlu samirniyetle tövbe etmediği ve
araya şefaat gibi bazı faktörler de girmediği sürece cezadan kurtulamayacağı muhakkaktır. Tövbe ettiği halde dünyevl cezadan kaçan veya cezanın kendisine uygulanmasına imkan bulunmayanın durumuna gelince, Ehl-i sünnet'in
kabul ettiği görüşe göre bu kimseden
kul haklarının düşmesi mümkün görünmemekle birlikte sadece Allah· a karşı
işlediği suç ve günahlardan dolayı tövbe ve iyi hal ile affa mazhar olması ümit
edilebilir (ahiretteki ceza ile ilgili geniş bilgi için bk. AZAP)
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ADiL BEBEK

D FIKIH. 1. Tarihi Gelişim. İnsanların
aile, kabile, aşiret gibi topluluklar halinde yaşayıp henüz devlet ve ceza hukuku telakkisine sahip olmadığı devirlerde
bile toplumun yapısına bağlı bir cezalandırma sisteminin bulunduğu, toplulukların kendi içtimal disiplinlerini ve fertlerin haklarını bu sistem içerisinde korumaya çalıştıkları bilinmektedir. Gerek ilahi dinlerin telkininin gerekse insanın selim fıtratının tabii sonucu olarak adam
öldürme veya yaralama, zina. hırsızlık,
gasp, eşkıyalık, yerleşik örf ve otoriteye
karşı gelme gibi temel suçlar, insanlık
tarihi boyunca her toplumda ve her devirde kamu düzenini ihlal sayılagelmiş,
farklı şekillerde de olsa cezalandırı lmış
veya cezalandırılması himaye görmüştür.
Ancak ilk devirlerde cismani müeyyideler
ağırlıkta iken bu tür cezalandırmalarda
giderek azalma görülmüş, iktisadi geliş
menin de tesiriyle maddi tazminat, diyet. hapis gibi müeyyideler devreye girmiştir. Yine suç ve cezalarda toplum yapısına bağlı olarak ilk devirlerde hakim
olan kollektif sorumluluk giderek yerini
şahsi sorumluluğa bırakmış, önceleri ferdi, değişken ve takdiri bir mahiyet arzeden cezalandırma. merkezi otoritenin
tesisi ve hukuki düşüncenin de etkisiyle
zamanla objektif. genel, gayri şahsi ve
mücerret ilkelere bağlanmıştır. İlk dönemlerde intikam alma ve şahsi uz laş
ma ön planda iken zamanla toplum adı 
na cezalandırma fikri ve devlet ceza hukuku telakkisi önem kazanmış, belli gelişmeler sonucu cezalandırma hakkı ortak otoritenin yani devletin tekeline verilmiştir. Ceza hukuku alanındaki bu tarihi inkişaf Hammurabi kanunları, İbra
ni, Roma ve Cahiliye hukuku ile İslam
hukuku karşılaştırıldığında açıkça görülmektedir.
A) Yahudi Hukukunda. Tevrat'ta adam
öldürme veya yaralama, zina. hırsızlık,
yalancı şahitlik, komşunun malına göz
dikme, Tanrı'ya, anneye babaya sövme
ve itaatsizlik gibi suç ve çirkin fiiller yasaklanmakta (Çıkış, 20 / I 2-17; Tesniye,
5/ 16- 2I). rabbe küfredenin, adam öldürenin, annesine babasına lanet edenin,
zina edenin, cinsi sapıkların öldürülmesi
(Çıkış, 2 I 1 I 2-17, 22 / I 9 ; Levililer, 20 / I021, 24 / 16, 23), organiara karşı işlenen
cinayet ve yaralamaların misliyle cezalandırılması (kısas). bazan da maddi tazminatla karşılanması (Çıkış, 2I / 19, 2224; Levililer, 24 / 20) hükümleri yer almakta, mağdura meşru müdafaa hakkı tanınmaktadır (Çıkış, 2I / I4). Köle ve cari-
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yeyi öldüren veya yaralayana kısas uygulanmayacağı, fakat başka şekillerde
cezalandırılacağı , ayrıca yaralanan veya
sakatianan köle ve cariyenin hür sayıla
cağı belirtilmiştir (Çıkış, 21 / 20, 26-27)
Hayvanların sebep olduğu cinayetlerde
hayvan sahibinin kasıt ve ihmali varsa
kendisine ceza verilmekte (Çıkış , 211 29),
yoksa hayvan cezalandırılmakta, mesela
taşlanarak öldürülmektedir (Çıkış, 21 1
28) Hata ve sebebiyet yoluyla verilen zararlarda maddi tazminat ödenmesi (Çı
kış, 21 / 33-37). hırsızın çaldığı malın birkaç katını ödemesi (Çıkış, 22 / 1-5) öngörülmektedir.
B) Roma Hukukunda. Avrupa hukukunu
XVIII. yüzyıla kadar birinci derecede etkileyen, bugün de Batı hukukunun klasik kaynaklarından sayılan Roma hukukunda başlangıçta şahsi intikam fikrinin ağır bastığı, birçok ağır ceza! müeyyidenin bulunduğu, mevcut içtimal yapı
ve tabakaların bu sert ceza! müeyyidelerle korunmaya çalışıldığı bilinmektedir. Ancak On İki Levha Kanunu, teamülden kaynaklanan ağır cezaları hafifletmede ve maddi tazminat usulünü yerleştirmede önemli rol oynamıştır. Roma
hukuku on üç asırdan fazla süren uzun
bir dönemi kapsadığından çeşitli devirlerde olumlu veya olumsuz farklı geliş
meler olmuştur. Birinci devir (Ouirites
hukuku devri) Roma hukukunda suçlar
şahsi suç-amme suçu şeklinde ikiye ayrılıyordu. Vatana ihanet, aile reisini öldürme, büyücülük- sihirbazlık ölümle cezalandırılır, bir şahsı yaralayan veya sakatlayana kısas uygulanır, anlaşma halinde ise diyet ödenirdi. Suç üstü yakalanan hırsız öldürülebilir veya köle statüsüne geçirilebilirdi; hırsızlığı sonradan
ortaya çıkarsa çaldığı malın iki katı ödetilirdi. Borcunu ödemeyen borçlunun, asker kaçağının ve mahkumların köleleş
tirilmesi yaygındı. Köleler hak sahibi (insan) değil hak konusu sayıldığından onlara karşı işlenen suçlar mala karşı yapılan saldırı olarak değerlendirilir, suç
işleyen köleler ise hürlere oranla çok sert
cezalandırılırdı . Köleler olur olmaz sebeplerle ölüme mahkum edilebilir, efendileri veya suçların bilinmeyen failieri
adına cezalandırılabilirdi. Roma hukuku
asırlar süren uygulama seyri, idareci ve
hukukçuların katkıları ile laik bir yapı
çerçevesinde merhale merhale yumuşa
tılarak geliştirilmiş ve ileriki asırlarda
Avrupa ceza hukukuna önemli ölçüde
kaynaklık etmiştir.

C) İsiilm Öncesi Arap Toplumunda. Bilhassa Mekke'de şehir devletine geçişin
ilk işaretleri mevcut olmakla birlikte islam öncesi dönemin Kuzey Arabistan'ın
da genelde aile ve kabile birliğine dayalı
bir toplum tarzı hakimdi. Merkezi bir
otorite bulunmayışının tabii sonucu olarak suçların belirlenmesi ve cezalandırıl
masında geleneklerin, kollektif sorumluluğun, şahsi intikam ve mali uzlaşma sisteminin, kabile büyüklerinin ve hakemIerin otoritesine önemli roller veriliyordu. Güney Arabistan'da ise (Yemen) kabile birliği, örf ve adetler önem taşımak
la birlikte uzun geçmişi olan bir devlet
geleneğinin etkisiyle baz ı suç ve cezaların takdirinde ve infazında devlet baş
kanının büyük yetkilere sahip olduğu görülmektedir. Araplar'ın merkezi bir otorite altında toplanmala rı ve cezaların
devlet tekeline alınması Hz. Peygamber
ile gerçekleşmeye başlamıştır.
Suç ve cezanın şekli toplumun hayat
tarzıyla ve değerleriyle yakından ilgili
olup Cahiliye Arapları arasında en yaygın suçlar adam öldürme. yol kesme ve
eşkıyalık, hırsızlık, zina, kabile disiplinini ve geleneklerini ihlal gibi suçlardı.
Cezalar da genelde öldürme, kan bedeli ödetme, dayak, hapis, sürgün, kabile
himayesinden çıkarma gibi müeyyidelerdi. Ancak gerek insanların hür ve köle
şeklinde iki ana gruba ayrılması, şahıs
ların ve kabHelerin farklı sosyal mevkilere sahip bulunması, gerekse kabile birliğinin, örf ve adetlerin ön planda olup
kollektif sorumluluğun belli ölçüde devam etmesi sebebiyle cezalandırmada
eşitsizlik, aşırılık veya düzensizlik olabiliyor, köle ve kadınlar efendileri ve kocalarının yerine, suçsuz kimseler de kabileleri adına cezalandırılabiliyor, bazan
hayvan ve cansız eşya sorumlu tutulabiliyordu.
Zina. bütün ilahi dinlerde ve selim fıt
toplumlarda olduğu gibi Cahiliye Arapları arasında da çirkin
bir fiil ve ağir bir suç sayılı r, bu fiili işle
yen hür kimse ölümle cezalandırılırdı.
Nitekim Hz. Peygamber, Mekke'nin fethinde yeni müslüman olan Hind bint Utbe'den diğer hususların yanı sıra "zina da etmemek" üzere biat aldığında
Hind'in, "Hür bir kadın zina edebilir mi?"
demek suretiyle hayretlerini bildirmesi
(İbn Abdülber. IV, 41 ı) bu anlayışın sonucudur. Adam öldürme suçu, kesin bir ayı
rım olmamakla birlikte çok defa kasten
ve hataen olmak üzere ikili bir ayınma
ratını yitirmemiş

tabi tutulur. kasten adam öldüren öldürülürdü. Söz konusu suçta ihmal, niyet,
saik, hata ve sebep olmanın (tesebbüb)
devreye girmesi ve ayrıntılı bir suç teorisinin geliştirilmesi islamı dönemde
mümkün olmuştur. Bütün Sami kavimlerde bilinen, Roma ve İbrani hukukunda da mevcut olan kısas ilkesi Araplar
arasında da hakimdi. Ancak hür kimsenin bir köleyi öldürmesi halinde kölenin ailesi veya sahibi kısas isteyemez,
hür şahsa göre yarım diyetle veya bedelle yetinirdi. Efendinin kölesini, babanın çocuğunu , kocanın karısını öldürmesi de kısmen müsamaha görürdü. Aile
veya kabile içi cinayetlerde ihtilaf genelde kabile ileri gelenlerinin örf ve adete
göre yapacağı hakemlik ve müdahale ile,
çok defa mali uzlaşma yoluyla giderilirdi. Katil ile maktulün ayrı kabilelerden
olması durumunda ise kısası uygulayacak ortak ve merkezi bir otorite mevcut
olmadığından artık kabilenin sahip çık
tığı veya hedef olduğu kollektif bir sorumluluk kendini gösterir, ihtilaf şahıs
ları aşarak kabileler arası bir problem
haline gelirdi. Güney Arabistan'da da ka til kısas yoluyla öldürülmekle birlikte cezayı uygulamada melikin aktif rol oynadığı, hatta belli durumlarda kabile örtlerini de göz önünde bulundurarak kı
sas yerine başka ceza verebildiği görülmektedir. Yine Güney Arabistan'da maktulün hakkını arama onun yakınlarının
değil melikin vazifesi olarak gözükmekte, bilhassa hataen adam öldürmelerde
melik.in önemli bir takdir hakkı bulunmaktadır. Kısas uygulamasında mevcut
dengesizlik diyeti ödemede de görülür.
Cahiliye Arapları arasında normalde on
deve olan diyet, öldürülen şahsın cinsiyetine, sosyal mevkiine, kabilesine göre
daha az veya daha çok olabiliyordu. Güney Arabistan· da ise diyet miktarı genelde melikin takdirine bağlıydı. Ancak
bu takdirde kabile örflerinin de önemli
rolü bulunmaktaydı.
Arapları hırsızlığı suç ve ayıp
birlikte bununla kabile fertlerine, dost kabilelere, mabediere ve ammeye ait malın çalınmasını kastederler,
diğer kabilelerden çalınan malı ise ganimet sayarlardı. islam öncesi dönemde Mekke'de bazı münferit olaylarda hır
sızın elinin kesildiği bilinmekle birlikte
bu uygulamanın fazla uzun bir geçmişi
nin olmadığı, hatta hırsızlık için el kesme cezasını ilk koyanın Abdülmuttalib
veya Velid b. Mugire olduğu rivayetleri

Cahiliye

sayınakla
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mevcuttur. Cahiliye Arapları'nda, İbrani
ve Roma hukuklarında görüldüğü üzere
suç üstü yakalanan hırsızın sürekli veya
belli bir süre için köle statüsünde tutulması gibi bir cezaya rastlanmamaktadır; ancak hırsıza çaldığının birkaç katı
ödetilmekteydi. Çok yaygın olmamakla
birlikte yol kesme ve eşkıyalık suçlarını
işleyenierin asılarak öldürüldüğü de bilinmektedir.
Cahiliye Arapları arasında en yaygın
ceza şekilleri öldürme, hapis, dayak, kabilenin himayesinden çıkarma ve sürgündü. Araplar ölüm cezasını genelde
kılıçla infaz ederlerdi. Bazı münferit olayIarda mızrakla öldürme, ağaca germe
(salb), taşlayarak öldürme (recm), iple
boğma ve asma, işkence ile öldürme
(müsle) şeklindeki infaziara da rastlanmaktadır. İran ve Bizans'ta sık olarak
görülen toplu sürgün ve göç ettirme (tehcYr) cezasına Araplar'da da rastlanmaktadır. Bilhassa Güney Arabistan'da isyankar kabileler toplu göçe tabi tutulurdu. Suç işiernekte ısrar eden ve kabilesini devamlı olarak sıkıntıya sokan suçlu bazan kabilenin ortak korumasından
çıkarılır (tard ve hal') ve bu durum diğer
kabilelere duyurulurdu. Belli durumlarda katilin yakınlarının diyet borcuna iş 
tirak ettirilmesi (akıle•) veya faili meçhul
cinayetlerde maktulün bulunduğu mahalle halkına diyetin ödettirilmesi (kasame•) usulleri, Cahiliye Arapları arasında
hem kollektif sorumluluğun bir ifadesi,
hem de mağdurun diyetinin ödenmesinin teminatı olarak yaygın bir uygulamaya sahipti. Cahiliye Arapları arasında
dayak (celde) cezası daha çok aile veya
kabile büyüklerinin fertleri terbiye için
kullandığı, bazan da mabede veya idareye olan borcunu ifa etmeyen kimseye uygulanan bir ceza şekliydi. Suçluyu
teşl)ir için alnının üstündeki saçını kazı
ma da ceza şekillerinden biriydi.
Z. İslam Hukukunda Ceza. İslamiyet, Hz.
Adem'le başlayan ilahi tebliğin son halkası ve bütün mahlukat için rahmet dini olmasının tabii sonucu olarak dünya
ile ahiret, fert ile toplum. iman-ibadetahlak ile hukuk arasında denge ve bütünlük kurmuş, ferdin yaratanı ile münasebetlerinin yanı sıra içtimar münasebetleri de ana hatlarıyla ele alıp tanzim ve ıslah etmiş, çok defa genel, gerektiğinde de özel ilke ve hükümlerle içtimaY. iktisadi ve hukuki hayatı geliştir
meyi ve korumayı hedef almıştır. Cahiliye devri Arap toplumu da dahil kendinden önceki ilahi din ve hukuk düzenle-
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rinde cezalandırma ile ilgili mevcut aşı
ve dengesizlikleri kaldırmış, suçların önlenmesinde dini ve ahlaki zemini,
ferdi mesuliyet duygusunu ön plana çı
karmış, formel adalet yerine hakkaniyet
esasına dayalı bir uygulamayı gündeme
getirmiş, niyet, kasıt ve saiki devreye
sokmuş, belli suçlar için de makul, tatminkar, önleyici ve uslandırıcı cezar müeyyideler koymuştur. Böylece tarihi seyir içerisinde devam edegelen ilahi dinler, insanı değerler ve toplumlar arasın
da bütünlüğü kurmayı ye korumayı hedef almıştır. islam ceza hukuku, İslami
yet' in hem bütünlüğünün hem de bütünleyiciliğinin bir parçası ve bu alandaki gayesini gerçekleştirmenin vasıtala 
rından biri durumundadır.
islam dininin ana kaynağı olan Kur'an
ve Sünnet islam ceza hukukunun da asır kaynağı olup bu alandaki temel prensipleri ve amaçları belirler. islam hukukçuları ve hukuk ekolleri ise bu esas ve
amaçların günlük hayata uygulanma tarz
ve şartlarıyla ilgili hukuki yorum ve ayrıntıyı geliştirerek kendi devir ve toplumlarının problemlerini bu çerçevede çözmeye çalışmışlardır. Bu sebeple islam
ceza hukukunun klasik yapısı Kur'an,
Sünnet ve islam hukukçularının ictihadları şeklinde hiyerarşik üç merhalede
rılık

oluşmuştur.

Kur'an ve Sünnet'in belirlediği cezalar netice itibariyle İslam 'ın muhafazasını esas aldığı beş temel değerin yani
akıl, din, can, ırz ve malın korunmasını ,
insanların genel ve özel yararını bir denge içinde gözetmeyi hedef alır. Bu cezalar, islam'ın kötülüğü önleyip iyiliği hakim kılma ilke ve gayretinin bir parçası
dır. Ancak İslam dini suçun işlenmesi
nin en aza ineceği bir hayat ve toplum
tarzı kurmaya, kötülüğün işlenınesini ve
aleniyet kazanmasını önlemeye daha çok
önem verir. Bu sebeple de getirdiği dini
ve ahlaki sistem, işlenen suçun cezalandırılmasından çok o suçu işlerneyi kolaylaştıran sebepleri ortadan kaldırma
yı hedef alır. Cezalar ise hukuki planda
zecrl tedbirlerdir. Cezalandırma amaç
değil, islam'ın hedef aldığı gayelerin gerçekleşmesi ve korunmasında son çare
olarak başvurulan bir araçtır. Şer'Y cezaların iman ve ahlak esaslarından ve Medine islam toplumunun teşekkülünden
sonra vazedilmesinin sebebi de budur.
Cezalandırmanın amacı, genelde suçun aleniyetine ve yayılmasına engel olarak içtimar vicdanı ve yapıyı korumak,
özelde ise suçu önlemek, suçluyu te'dib

ve ıslah etmektir. Bundan dolayı suçluya verilecek ceza toplumun hukukunu ve
ortak değerlerini koruyacak, suçun iş
lenmesine ve tekrarına engel olacak, suçluyu uslandıracak, maşerl vicdanı tatmin
edip mağdurun intikam hissini dindirecek miktar ve şekilde olmalıdır. Bu çerçeve içinde verilen ceza ilahi adalet ve
rahmetin bir parçasını oluşturur. Nitekim Kur'an'ın kısasta hayat olduğunu bildirmesi (el-Bakara 2/ 179), Hz. Peygamber'in de Allah'ın koyduğu cezalardan
birinin infazının yeryüzüne kırk sabah
yağmur yağmasından daha hayırlı olduğunu haber vermesi (İbn Mace, "I:Judıld",
3) bu anlamdadır. insanların suçluya acı
ınada veya onu cezalandırmada aşırılı
ğa kaçmaması ve mevcut şartlardan etkilenmemesi için kanun koyucu (şari'),
toplumun ve mağdurun hukukunu birinci derecede ilgilendiren had ve kısas
cezalarını naslarla belirlemiştir. Kur'an-ı
Kerim'de zina edenlere 100 sopa vurulması emredildikten sonra. "Allah· ın dini -hükmünü infaz- konusunda suçluya
karşı merhametli davranmayın" (en-Nür
24/2) denilmesi, olayı sadece suçlu açı
sından değerlendirmenin yanlış olduğu

na

işaret

eder.

Bir suçun işlenmesi sadece Allah· a
karşı itaatsizlik değil aynı zamanda topluma karşı bir saldırı ve haksızlıktır. Nitekim Kur'an, haksız yere bir kimseyi
öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi
olacağını beyan etmekle (el-Maide 5/ 32)
suçun kamuoyunda ve vicdanlarda açtı
ğı derin yaraya işaret etmiştir. Özellikle
haddi gerektiren suçların hemen ifşa
edilmemesinin istenmesi, ancak belli bir
aleniyet kazandıktan sonra cezalandırıl
ması cihetine gidilmesi biraz da bu sebepledir. Cezalar genelde suçlunun dünyada birtakım ferdi ve içtimar hakları
ihlal etmesinin karşılığıdır. Suçlunun bu
fiiliyle aynı zamanda Allah'ın emrine de
karşı gelmiş olması hususu daha çok
uhrevr cezanın konusuna girmekte, bu
da kul hakkı hariç ancak tövbe veya Allah'ın affı ile sakıt olabilmektedir. Bu
bakımdan infaz edilen cezanın suçlu için
mağfiret vesilesi ve kefaret olacağını bildiren hadisleri (Buharl, "I:Judıld", 8, 14:
Tirmizi, "I:Judıld", 12), kişinin suçunu kendiliğinden itiraf edip gerçek anlamda
tövbe etmesi şeklinde yorumlayan görüş daha isabetli görünmektedir.
islam dini, şahsi hakların ağır bastığı
cezalar da dahil olmak üzere cezalandırmayı devlete ait bir hak ve görev kıl
makla hem devlet ceza hukuku fikrini
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tesis etmiş, hem de kısasın infazında. diyette ve hadleri uygulamada düzensizlikleri. haksızlık ve aşırılığı. eşitsizliği ve şah
si düşmanlıkları ortadan kaldırarak cezalandırmayı kanuni. genel ve adil esaslara
bağlamıştır. Cezalandırma devletin hakimiyetiyle yakından ilgili olduğu içindir ki
İslam'ın ilk devirlerinde temel cezaların
infazı devlet başkanının. bölge valisinin
veya fevkalade yetkili mahkemelerin. tali
derecedeki cezaların infazı ise normal
mahkemeterin yetkisinde bulunuyordu.
Cezanın caydırıcılığı ve önleyiciliği kadar ıslah edici ve eğitici olması da önemlidir. Mesela hapishanelerde mahkumların. suç çeşitlerine ve durumlarına göre ayrı bölümlere konması tedbirine ilk
devirlerden itibaren rastlanmakta olup
halifeler de konuya ayrı bir önem vermişlerdir. Kadına sürgün cezası uygulanmayacağı görüşünü benimseyenler
de onun başıboş kalıp ahlaken daha da
bozulmasını önlerneyi amaçlamışlardır.

A) Cezaların Tasnifi ve Çeşitleri. İslam
hukukunda cezai müeyyideler çeşitli yönlerden farklı ayırırnlara tabi tutulabilir.
Hedef aldıkları hak ve menfaatlerin mahiyetleri itibariyle cezalar hayata. bedene. şahsiyete, mal varlığına veya ferdin
temel hak ve hürriyetlerine ilişkin olabilir. Suçun doğrudan doğruya karşılığı
olan cezaya "asli ceza" denilir. Bu cezayı
infaz imkanı olmayınca onun yerine geçen "bedel ceza"dan veya asli cezaya ilave olarak verilebilen "ek ceza"dan söz
edilir. Suçun ihlal ettiği hakkın. diğer bir
ifadeyle cezanın infazında hakim olan
hakkın mahiyetine göre cezalar Allahtoplum hakkına taalluk eden cezalar.
şahsi haktarla ilgili cezalar. her iki hakkın da bulunduğu cezalar şeklinde üçlü
bir ayınma tabi tutulabilir. Bununla birlikte cezaların en çok bilinen tasnifi, şa
ri' tarafından belirlenip belirlenmediği 
ne göre yapılan ve suçun çeşidini de dikkate alan aşağıdaki ayırımdır:
a) Had. Allah hakkı yani toplumun hakolarak yerine getirilmesi gerekli, miktar ve keyfiyeti belirli ve sınırlı cezai müeyyidedir. Kur'an'da bu grupta dört cezadan bahsedilir. Bunlar zina edene 100,
iffetli bir kadına zina iftirasında bulunana seksen sapa (celde) vurulması ve
ayrıca şahitliğinin kabul edilmemesi (enNur 24 / 2, 4-5), hırsızın elinin kesilmesi
(el-Maide 5/ 38), silahlı gasp, yol kesme
ve eşkıyalık gibi anarşik suçları işleyen
Ierin öldürülmesi. asılması. el ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya sürgün edilmesi (ei-Maide 5/ 33-34) cezalarıdır. Zikı

na eden kimsenin bekar olması halinde
100 sapa, evli olması durumunda taşla
narak öldürülme (recm) cezasına çarptı
rılması şeklindeki ayırım ile zina eden
bekarın ayrıca belli bir müddet sürgün
edilmesi (BuharT. " I:Iudıld" , 2 1, 30-32; Ebu
Davüd, "I:Iudıld", 23-25), şarap içene. sayısı tartışmalı olmakla birlikte sapa vurulması (BuharT. "I:Iudıld", 2-4; Ebü Davüd . "I:Iudıld", 36). irtidad edenin öldürülmesi (Ebü Davüd, "I:Iudı1d", ı ; Şevka
nT. VI I, 216 vd) cezaları ise Hz. Peygamber'in emir ve uygulamaları ile sabit olmuş, sonraki asırlarda da bu şekilde uygulanmıştır. Ancak zina eden bekara verilecek sürgün cezası Ebu Hanife'ye göre sabit bir ceza (had) olmayıp devletin
uygun görmesi halinde ·verilebilen bir
cezadır. Ayrıca hadiste sabit olan mürtedin öldürülmesi cezasının o günkü şartla
rın gerektirdiği siyasi- idari bir ceza olarak değerlendirilmesi de mümkündür.
Nitekim bazı hukukçular bu cezanın had
değil ta'tir cezası olduğunu ve bu cezayı uyguladığı durumlarda Hz. Peygamber'in bir devlet başkanı sıfatıyla takdir
hakkını kullandığını ileri sürmektedirler
(Avva, s. 161-164). Klasik kaynakların bir
kısmında da ölüm ile cezalandırıldığı belirtilmekte birlikte irtidadın haddi gerektiren suçlar bölümünde sayılmadığı ve
müstakil olarak ele alındığı görülmektedir (mesela bk. KudürT, lll, 181-213; lV,
148-149). İslam hukukçularının isyan ve
ihtilal (bağy) suçunu ve buna uygulanacak cezai müeyyideyi de had cezası olarak adlandırmaları aynı şekilde yorumlanabilir (ayrıca bk. HAD).
Kur'an'da ayrıca "açık kötülük" (zina)
yapan kadınların, dört şahidin de bulunması halinde. ölünceye veya Allah onlar için bir yol gösterineeye kadar eve
hapsedilmesi, fuhuş yapan erkeklere eziyet edilmesi. tövbe edip uslanırlarsa eziyetten vazgeçilmesi emredilmekteyse de
(en-Nisa 4/ 15-1 6) hukukçuların çoğun
luğu. bu cezai müeyyidelerin zina edenler hakkında daha sonra nazil olan eelde ayetiyle (en-Nur 24 / 2) ve sünnetin
evliler için getirdiği recm cezasıyla neshedildiği görüşündedir. Buna karşılık
ayetlerin sevici kadınlar ve livata yapan
erkekler hakkında nazil olup hükümlerinin devam ettiği görüşü de mevcuttur.
b) Kısas. Kasten yaralama, sakat bırak
ma ve öldürme olaylarında suçlunun. iş
lediği fiile denk bir ceza ile cezalandırıl
ması ilkesine kısas denir. Kısas canda
(kısas fi'n-nefs) ve uzuvda (kı sas ma dune'n-nefs, kısas fi'l -etraf) olmak üzere iki

bölüme ayrılmakta olup her iki şekli de
Kur'an'da düzenlenmiştir. Kur'an - ı Kerim
kısasın farz kılındığını ve kısasta hayat
olduğunu (el-Bakara 2/ 178-179). Tevrat'ta da kısasın emredildiğini (el-Maide 5/
45). adam öldürmede maktulün velisine
kısası isteme yetkisi verildiğini (el-isra
17 1 33). maktulün velisi tarafından katilin affedilmesi halinde (el-Bakara 2/ 178)
veya hataen adam öldürmelerde (en-Nisa 4/ 92) diyet ödeneceğini belirtmektedir. Yine Kur'an. kasten adam öldürenin ahirette de uzun süre cehennem azabı ile cezalandırılacağını (en-Nisa 4 /93 ).
hataen adam öldürenin kefaret olarak
diyetten başka bir mürnin köleyi azat
etmesi gerektiğini (en-Nisa 4 / 92) bildirmektedir. Cinayetlerde kısas asli ceza,
diyet ise bedel ceza yani bir nevi tazminattır. Kefaret cezai yönü de olan ek bir
yükümlülüktür. Hadiste ayrıca. varisi olduğu kişiyi öldüren kimsenin mirastan
mahrum olacağı hükmü ek bir ceza olarak getirilmiştir (Tirmizi, "Fera'iz", 17) .
Kısas ve diyet şahsi hakların hakim olduğu cezalardır. Kur'an - ı Kerim. adam
öldürme ve yaralamada kasıt ve hata ayı
rımı yapıp kısas ve diyet isterneyi mağ
dur için hak. infazı da toplum için görev, ayrıca diyeti kolaylık. affı da rahmet
olarak takdim edip insan hayatını her
yönüyle koruma altına almış; hem adil,
kalıcı. tatminkar ve düzenli bir hukuki
ilke ve uygulama getirmiş, hem de bunun dayanacağı dini ve ahlaki bir zemin
ve esas oluşturmuştur (ayrıca bk. DİYET;
KISAS).

c) Ta'zir. Had ve kısas cezası dışında
kalan. yani naslarla belirlenmemiş olup
takdir ve tayini kanun koyucuya bırakıl
mış bulunan cezalardır. Kur'an ve Sünnet
temel bazı suçlar için zaruri ve sınırlı ölçüde cezai müeyyide getirmiş olduğun
dan genelde dini ve ahlaki esasların korunması. hukuk düzeninin ve içtimal disiplinin ihlalinin önlenmesi. gerekiyorsa
bunu sağlayacak ceza! tedbir ve müeyyidelerin geliştirilip uygulanması. müslüman toplumların kendi devir ve şart
ları içinde takdir ve tayin edecekleri bir
husus olup devlete bu yönde geniş bir
görev ve yetki alanı bırakılmıştır. Haddi
gerektiren suçların dışında kalan fiilierin ne derece suç olduğu ve hangi tür
müeyyide ile cezalandırılacağı İslam 'ın
genel ilke ve gayeleri doğrultusunda belirlenir ve uygulanır. İslam hukukçuları
bu grup cezaların ölüm, celde. hapis. sürgün. kınama. tehdit, nasihat. tazmin ve
mali ceza şeklinde verilebileceğini kabul
ederler. Ancak hangi suç için hangi ce-
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zanın uygulanacağı

ve bunun üst sınırı
ne olacağı. ta'ziren ölüm cezasının
cevazı gibi konularda farklı görüşler vardır (bk. TA' ZIR).
nın

B) Cezai Müeyyide Nevileri. İslam hukukunda suçun çeşidine ve derecesine,
suçlunun durumuna göre değişen farklı
cezai müeyyideler vardır. Belli başlı cezai müeyyideler olarak ölüm. uzuvda kı 
sas, el kesme, celde, hapis, sürgün, kefaret. mali ceza ve tazmin. mirastan mahrumiyet gibi cezalar, ayrıca şahitliğin kabul edilmemesi, azar, tehdit, teşhir gibi
şahsiyete ve sosyal itibara yönelik ceza
nevileri de sayılabilir.
a) Ölüm Cezası . Ancak belli ağırlıktaki
suçlar için söz konusu olup bunlar da
temelde kasten adam öldürme, evlinin
zinası ve irtidad suçl arıdır. Nitekim Hz.
Peygamber, kelime-i şehadet getiren bir
müslümanın ancak bu üç sebeple öldürülebileceğini belirtmiştir (Buhari, "Diyat",
6; Ebu Davüd, "I:Iudüd", 1) Kur'an'da Allah ve Resülü'ne karşı savaş açıp yeryüzünde bozgunculuk yapanlara uygulanacak cezalar arasında "öldürülmeleri
ve asılmaları" da sayılmaktadır (el-Maide 5/ 33). islam hukukçuları bu ayette.
mürtedlerden veya devlete karşı isyan
edenlerden ziyade yol kesip adam öldüren, silahlı gaspta bulunan eşkıyanın
kastedildiği görüşündedir. Ayette zikredilen "öldürme" adam öldürmenin, "asarak öldürme" ise adam öldürüp silahlı
gaspta bulunmanın ağırlaştırılmış cezai
müeyyidesidir. Devlete karşı isyan edenlerin bu ayetin kapsamında düşünü l me
yip bunla rın hareketinin daha çok iki
müslüman grubun çatışması şeklinde
telakki edilmesi ve ilgiliayetinde (ei-Hucurat 49 / 9) işaretiyl e Allah'ın hükmüne
boyun eğinceye kadar onlarla savaşılma
sı. fakat kendilerine mürted, müşrik ve
eşkıya muamelesi yapılmaması yönündeki müsamahalı kanaatte devrin siyasi
gelişmelerinin , yönetici ve isyankarların
konumlarının etkisi de vardır. isyankarlara uygulanabilecek ölüm cezası , mücerret isyanlarının değil adam öldürmüş
olmalarının cezası görünümündedir. Bu
sayılanların dışında kalan diğer suçlara
gerektiğinde siyaset, kamu yararı gibi
gerekçelerle ölüm cezasının verilip verilerneyeceği veya mürtede verilen ölüm
cezasının o devrin şartlarının gerektirdiği siyasi- idari bir ceza sayılıp sayılama
yacağı hususu tartışmalıdır. Hz. Peygamber'in yukarıdaki üç sebep dışında da
ölüm cezasını uygulattığı, mesela hayvanla veya hemcinsiyle ilişki kuran cinsi
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sapıkların. müslümanlar arasında fitne
ve fesada yol açanların. mahremiyle evlenenlerin, sihirbazların, suç işiernekte
ısra r edip ceza ile uslanmayan h ı rsızın
ve şarap içenin belli bir tekerrürden sonra öldürülmesini emrettiği rivayetleri vardır (Ebu Davüd, "I:Iudıld" , 2, 20, 29, 30, 37 ;
Şevkani, VII , 130-1 33, I65- I66, 199-200,
213-2 I 4). Bundan hareketle İslam hukukçularının çoğunluğu , belli ağırlıktaki
suçlarda devlete had ve kısas dışında
ölüm cezası verme hakkı tanımakta, ayrıca fikirlerinin propagandasını yapan
bid'atçının ve zındığın . düşman lehine casusluk yapan müslümanın öldürülmesinin cevazını tartışmaktadırlar. Ancak
devlete bu yönde genel bir takdir yetkisi tanımaktan kaçmarak örnek suç nevileri üzerinde ölüm cezasının cevazını
ayrı ayrı tartışmaları . bu cezanın sınır
lanması, keyfiliğin ve zulmün önlenmesi
yönündeki gayret ve temayülleriyle açık
lanabilir.
b) Uzuvda Kısas . Kur'an ' ın birkaç uzvu
örnek olarak zikredip (ei-Maide 5/ 45)
koyduğu ilkenin tabii ge reği ve kısas cezasının bir bölümüdür. Diğer bir bedeni
ceza şekli olan el kesme hırsızlık suçunun, el ve ayakların çapraz kesilmesi ise
eşkıyalık ve anarşi suçunun cezası olarak Kur'an'da öngörülmüştür (el-Maide
5/ 38, 33)
c) Celde. Haddi gerektiren suçlardan
bekar olanın zinası ile zina iftiras ı ve şa
rap içme suçlarında sabit sayıda (10080) uygulanan bir cezad ı r. Ayrıca ta'zir
suç la rında da hakimin takdirine bağlı
olarak celde cezası verilebilir.
d) Hapis. Hürriyeti kısıtlayıcı cezaların
başında gelen hapis, İslam dönemi Arap
cemiyetinde pek yaygın olmamakla birlikte eski medeniyetlerde ve yerleşik toplumlarda bilinmekte ve uygulanmaktaydı. Bir suçun araştırılması sırasında sanığın kaçmasını önleme veya borçluyu
ifaya zorlama maksadıyla bir baskı unsuru olarak uygulanan ihtiyati hapse (tutuklama) Hz. Peygamber devrinde de
rastlanmaktadır. Suçu kesinleşen failin
hapsedilmesine gelince, Hz. Peygamber
ve Ebü Bekir devirlerinde bu yönde bir
uygulamanın olmadığı, bu dönemde Medine'de özel bir hapishanenin bulunmadığı rivayetleri vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim, geçmiş kavimlerdeki hapis cezasın 
dan bahsetmesinin yanı sı ra (Yusuf 12 /
75-76) açık kötülük (zina) yapan kadın 
ların evde hapsedilmesini emretmekte
(en-Nisa 4/ 15-16), böylece hapsin de ihtiyati bir tedbir veya cezai bir müeyyide

olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir. Halife Hz. Ömer'in Mekke'de Safvan b. ümeyye'ye ait bir evi satın alıp
hapishane olarak kullandığı ve bunun islam· da ilk hapishane olduğu bildirilir.
Hz. Ali de Küfe'de "Nafi"' ad ı nı verdiği
bir hapishane yaptırmış, mahkumların
bundan kaçması üzerine "Muhayyes" adı
nı verdiği daha muhkem bir hapishane
inşa ettirmiştir. Hapis cezası İslam hukukçuları tarafından genelde olumlu karşılanmakta, bazı suçlar için eğitici ve ıs 
lah edici bir tedbir olarak görülmekte,
bu konuda kanun koyucuya veya mahkemeye geniş bir takdir hakkı tanınmak
tadır.

e) Sürgün. Yol kesip eşkıyalık yapanlara
uygulanacak ek bir ceza veya bu gruptaki en hafif suçun cezası olarak Kur'an'da zikredilmekte (ei-Maide 5/3 3), hadiste de zina eden bekarlar için bir yı l lık
sürgün cezasından bahsedilmektedir (BuharT, " I:Iudıld", 32). Ayrıca sürgün cezası
amme menfaatini temin maksadıyla verilebilir. Nitekim Hz. Peygamber kadınlı
ğa özenen bir erkeği (Ebü Davüd, "Edeb",
61). Hz. Ömer de çevresindeki kadınları
fitneye düşüren bir genci Medine dışına
sürmüştür. Ancak ilk devirden itibaren
İslam hukukçuları sürgünden maksadın
genelde suçluyu toplumdan tecrit olduğunu, bu gayenin hapis cezası ile de gerçek.leşebileceğini ileri sürerek sürgün cezası yerine hapis cezasının da verilebileceğini belirtmişlerdir.

f) Kefaret. Hataen adam öldürme, yemini ve orucu bozma. ihram yasaklarına
uymama, zıhar* yemini gibi durumlarda
emredilmekle birlikte bir ceza olmaktan
çok iyi niyetli fakat hatalı müslümanın
eğitimi, kölelerin hürriyete kavuşturulma
sı, sosyal dayanışmanın gerçekleşmesi
gibi çok maksatlı, ibadet yönü ağır basan bedeni ve mali bir mükellefıyettir.
g) Mali Ceza. Belli suçlarda suçlunun
malının telef edilmesi, devletçe malına el
konulması veya suçluya belli bir miktarı
ödeme mecburiyeti getirilmesi, ayrıntı
da görüş farklılı kları olmakla birlikte çoğunluğu teşkil eden İslam hukukçuları
tarafından caiz görülmekte ve bu konuda Hz. Peygamber'in ve Hulefa-yi Raşi 
din'in bazı uygulamaları delil gösterilmektedir. Başta Ebü Hanife ve İmam
Muhammed olmak üzere bazı hukukçular ise bunu çeşitli endişelerle ve meşrü
sebebin yokluğu gerekçesiyle caiz görmemişlerdir.
Yakınını öldüren bir kimsenin mirastan mahrum edilmesi daha çok mali bir
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ceza iken belli suçlarda suçlunun şahit
liğinin kabul edilmemesi, hem yargıla
mada tedbir hem de suçlu için manevi
bir ceza görünümündedir. Suçun çeşidi
ne, suçlunun sosyal durumuna ve şah
siyetine bağlı olarak bazan azar, ikaz,
tehdit, teşhir de cezai müeyyide olabilmektedir. Hangi suçlar için hangi bedeni cezaların ve ri leceği naslar veya hukuk doktrini tarafından belirlenmiş veya en azından bu konuda objektif ölçüler getirilmişken mali ve manevi cezaların takdirinde ve infazında kanun koyucuya, ayrıca mahkemelere geniş yetkiler
tanınmış, böylece suçun ve suçlunun durumuna göre önleyici, eğitici ve ıslah
edici cezaların seçimine imkan hazırlan
mıştır.

c) Genellik. islam ceza hukukunda ce-

C) Cezalandırma ilkeleri. a) Kanunilik. islam ceza hukukunda nassa veya kanuna· dayanmayan bir ceza şeklinden söz
etmek mümkün değildir. Kısası. diyeti
ve hadleri gerektiren suçların şari' tarafından açıkça tayin ve tesbit edilmesi,
hakimin de bu cezaları verme zorunda
oluşu cezalandırmada keyfiliği önlemekte, kanuniliği ve hukukun üstünlüğünü
sağlamaktadır. Kur'an'da, cezalandırma
nın

geçmiş

her suçlunun ancak kendi aleyhine bir
fiil işlemiş olacağını (İbn Mace. "Diyat",
26) bildirmiştir. islamiyet, Arap toplumunda öteden beri devam edegelen kollektif sorumluluğu ilke olarak reddedip
cezanın şahsiliği kaidesini hakim kılmış
tır. Ancak bu kaidenin iki istisnası olan
akıle ve kasame müesseseleri. belli bir
amaca yönelik olarak islam hukukunda
devam ettirilmiştir. Her ikisinde de sadece ceza değil, tazmin yönü de bulunan diyet ödeme yükü suç ve suçlu ile
zayıf da olsa ilgisi bulunan belli bir zümreye dağıtılarak bir yandan toplumda
sosyal denetimin yerleşmesi amaçlanmakta öte yandan da maktulün kanının
heder olması önlenmektedir.

suçları

kapsamayacağının

değişik

vesilelerle ifade edilmesi (el-Sakara 2/275; en-Nisa 4/22-23; el-Maide
5/ 95; el-Enfal 8/ 38). sorumluluk için
tebliğ ve risaletin ölçü alınması da (eiİ s ra ı 71 15 J kanunilik ilkesini tekit eder.
islam hukukçularının önemli bir bölümü,
hadlerde ve kısasta kıyası ve genişletici
yorumu kabul etmeyip ceza na slarının
tefsirinde yargının yetkisinin kısıtlı olduğunu belirtmek, silahlı gasp ve eşkı
yalık suçuyla ilgili olarak ayette (el-Maide 51 33) geçen dört seçimli ceza nevinden hangilerinin suçun hangi merhalesinin karşılığı olduğunu belirlemeye çalışmak ve hangi çeşit suçlar için siyaseten ölüm cezasının ve rilebileceğini tartışmakla aynı zamanda cezalandırmada
kanunilik ilkesini de korumak istemiş
Ierdir.
b) Şahsilik. Bu prensip Kur'an'da, herkesin yaptığının kendisine tesir edeceği
ve hiçbir mükellefin başkasının işlediği
suçun sorumluluğunu taşımayacağı şek
linde değişik vesilelerle tekrar edilmiş
(ei-En'am 6/ 164 ; Fatır 35 / 18; en-Necm
53/38-39), hem dünya hem de ahiret hayatında geçerli genel bir ilke olarak ortaya konmuştur. Hz. Peygamber de babanın suçundan evladın, oğulun suçundan babanın ceza görmeyeceğini (Ebü
Davüd, "Diyat", 2; İ bn Mace. "Diyat", 23).

zanın şahıslar bakımından umumiliği.

yani kanun karşısında herkesin eşitliği ilkesi hakim olup hiçbir zümre ve şahsa
dokunulmazlık veya ayrıcalık tanınma
mıştır. islamiyet başlangıçtan itibaren
bütün insanların eşit olduğunu, üstünlüğün ancak takvada bulunduğunu (eiHucurat 49 / 13). takviinın da adaleti sağ
lamakla gerçekleştiğini (ei-Maide 51 8)
belirterek bütün kurumlarını adalet esasına oturtınayı amaçlamıştır. Hz. Peygamber ve ashap devri bu çizgideki uygulama örnekleriyle doludur. Nitekim Resül-i Ekrem, hırsızlık yapan soylu bir ka dının affedilmesi yönünde ashaptan gelen bir talebi şiddetle reddetmiş ve geçmiş milletierin mahvolmasının başlıca
sebeplerinden birinin bu ayırım olduğu
nu söylemiştir (b k. Suhari. "I:Iudüd", ı lı 2; Ebü Davüd. "I:Iudüd", 4) Bir başka
olayda da ceza uygulamasında cariyehür ayırımı yapmamış, bunu yadırgayan
sahabilere de kısasın Allah'ın hükmü olduğunu ifade etmiştir (bk. Müslim. "Kasame", 5).
Cezalar kamu düzeninin tabii bir gereği olduğundan islam ülkesinde yaşa

yan, bu ülkenin vatandaşı olan veya olmayan gayri müslimlere de (zimmi veya
müste'men) aynı şekilde uygulanır. Ancak konu din hürriyeti noktasından ele
alımnca zimmilere şarap içme cezasının
uygulanmayacağı görüşü hakimdir. Onlara zina cezası tatbikinde ise farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ebü Hanife ve
imam Muhammed'e göre müste'menlere Allah hakkının galip olduğu hadler
uygulanmayıp yerine ta'zir cezası verilir.
Zimmi ve müste'menler de devletin koruması altında olduğundan onlara karşı
işlenen suçlar da aynı şekilde cezalandırılır. Ancak bir zimmiyi öldüren müs-

lümana kısasın uygulanması tartışmalı 
dır. Hanefiler'e göre cezalar devletin hakimiyetiyle yakından ilgili olduğu için bir
müslüman veya zimmi düşman ülkesinde işlediği suçlar sebebiyle cezalandırıl
maz. Cezalandırmada aslolan suçun devletin egemenlik alanında işlenmesidir.
Hukukçuların çoğunluğuna göre düşman
ülkesinde suç işleyen müslüman veya
zimmi ülkeye dönünce cezalandırılır.
d) Suç-Ceza Dengesi. islam ceza hukukunda suç ile karşılığında verilecek ceza arasında makul bir dengenin mevcudiyeti dikkati çekmektedir. Cezalandır
ma asıl amaç değil zarureten başvuru
lan bir çaredir. Bu sebeple cezalar ancak zaruret ölçüsünde belirlenmiştir.
Kur'an-ı Kerim'deki, "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür" (eş-ŞGra
42/'40) hükmü, tecavüzlere sadece misliyle karşılık verilmesinin gereğine (el-Sakara 2/ ı 94) ve dolayısıyla suç- ceza dengesinin tesisine işaret etmektedir. Suçun derecesini tayinde, mağdura verdiği zarar yanında suçun içtimai bünyeye
ve üçüncü şahıslara olan olumsuz tesiri,
islami değer hükümlerini ihlal derecesi de göz önünde bulundurulur. Toplum
hakkının ciddi boyutlarda ihlal edildiği
had suçlarında suç ve ceza mağdurun
uğradığı zararla doğrudan orantılı değil
ken şahsi hakların ön planda olduğu kı
sas ve diyette cezanın nevi ve miktarı
suçun nevi ve miktarıyla yakından ilgili
olup bu grupta mümkün olduğu ölçüde
suç- ceza eşitliği korun ur. Nitekim kısas
ta suçlunun mağdura verd iği zararın misliyle cezalandırılması ilkesi hakimdir.
Adam öldürme suçuna asli olarak işti 
rak eden birden fazla kimsenin bir kişi
karşılığında öldürülmesi yönündeki ashap görüş ve uygulaması, cezalandır
mada şahsi hakkı korumanın yanı sıra
kamu düzenini sağlama ve suçu önleme gayesinin de hakim olması ile izah
edilebilir. Yakınıyla zina, işkence ederek
öldürme, tekerrür, suçların içtimaı gibi
hususlar cezalandırmada ağırlaştıncı sebepler arasında sayılırken hata, şüphe,
bilgisizlik, ilk defa işlemiş olma, çalınan
malın değersizliği gibi faktörlerin cezayı hafifletici sebepler sayılması da islam
hukukundaki suç-ceza dengesinin tabii
sonucu olarak değerlendirilmelidir.
e) Cezalandırmada Adalet ve Hakkaniyet.
Kur'an ve Sünnet'te belirlenen kısas ve
had cezaları, işlend iği sabit olan suçlar
için verilmesi zorunlu olan, azaltma veya başka bir cezaya tahvil etme konusunda hakime takdir hakkının verilme-
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diği

tek seçimli cezalardır. Bu cezaların
yere verilmesi teliifisi imkansız
yaralar açacağından ilgili naslar ve bu
paralelde gelişen hukuk doktrini suçlahaksız

rın oluşmasında, ispatında , cezayı düşü

ren sebepleri işletmede suçlu lehine titizlik göstermiş, şüphe ve tereddütten
sanığın faydalanacağını genel bir ilke
olarak benimsemiş, böylece cezalandır
mada adaleti sağlamıştır. Hz. Peygamber'in. "Elinizden geldiği ölçüde müslümanlardan cezaları kaldırınız. Eğer onun
için bir çıkar yol varsa hemen salıveri
niz. Devlet başkanının affetmede hata
etmesi, cezalandırmada hata etmesinden daha hayırlıdır" (Tirmizi, "I:Iudud", 2;
Şevkani, VII, 118) mealindeki hadisi sanık
lehine titizlik gösterilmesi gerektiğine
işaret etmektedir.
Kanunu bilmemenin belli durumlarda
mazeret sayılması, cezai hüküm taşıyan
nasların geçmişe şamil olmaması, herkesin aslen suçsuzluğunun ilke olarak
kabul edilip suç için belli ispat vasıta ve
ölçüsünün istenmesi, ceza ağırlaştıkça
ispat vasıtalarının da ağırlaşması , suçluya işkence edilmesinin yasaklanması (Buhar!, "Mezalim", 30; Tirmizi, "Siyer", 38)
cezalandırmada adaleti gerçekleştirme
ye, haksızlığı ve hakkın suistimalini önlemeye yönelik ilkelerdir. Nitekim Hz.
Peygamber, "Allah her şeyde güzel ve
uygun davranınayı emretmiştir ... Öldürdüğünüzde bile bu işi güzel yapınız" (Tirmizi, "Diyat", 14) mealindeki hadisle kı
sasın ancak kılıçla infaz edileceğini (İbn
Mace, "Diyat", 25) beyan ederek işkence
ile veya ateşte yakarak öldürmeyi yasaklamış (Ebü Davüd, "Cihfıd", 120. 122). böylece yargılamada olduğu gibi cezaların
infazında da adaletin gözetilmesi ilkesini vazetmiştir. İslam devletinin kuruluş
dönemine ait bazı münferit olaylarda
suçluların işkence ile öldürme tarzında
cezalandırıldığına rastlanmaktaysa da
(bk. Buhari, "I:Iudlid", 15, "Diyat", 7; Ebü
Davüd, "Diyat", 10. 14) bu uygulama o
günkü savaş şartları çerçevesinde saldırganları işledikleri suçların misliyle cezalandırma ilkesine bağlı geçici ve caydırıcı bir operasyon niteliğinde olup bu
tür cezaland ırma sonradan kaldırılmıştır.
Suçlunun cezaya güç yetiremeyecek
derecede hasta ve zayıf oluşu gibi özel
durumlarda cezanın hafifJetilmesi veya
tecili söz konusudur. Hz. Peygamber, zina eden çok zayıf ve ihtiyar bir sahabiye 100 celde yerine çok dallı bir ağaç
parçası ile bir defa vurmayı yeterli görmüş, adet gören cariyenin celde cezası -
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nı özürlü halinin sona ermesine kadar
tehir ettirmiştir (Ebü Davüd, "I:Iudud",
34; Şevkan I, VII, 126) Köle ve cariyelere
bazı cezaların yarıya indirilerek uygulanması (en-Nisa 4/25). vücOb ve eda ehliyetlerindeki eksikliğin karşılığı olması
itibariyle adaletin gereği kabul edilmiş
tir. Şerefli ve itibarlı kimselerin kısas ve
had suçları dışında kalan küçük suçları
nın belli durumlarda affedilebilmesi (EbG
Davüd, "I:Iudud", 4), kıtlık zamanlarında
ve benzeri zaruret halinde yapılan hırsız
lığın had ile cezalandırılmaması, cezalandırmadan beklenen gayeye uygun davranışlar olarak değerlendirilmelidir.

D) Cezai Sorumluluk. Bir fıilin suç sayı
için onun nas veya kanun tarafından suç olarak belirlenmiş olması (kanuni unsur). bilfiil işlenmiş
olması (maddi unsur). failin kusurlu olması (manevi unsur) ve ayrıca fiilin hukuka
aykırı olması gerekir. Suça hazırlık mahiyetindeki fiiller ve suça teşebbüs ayrı
bir suç teşkil etmediği sürece cezalandı
rı lmaz. işledikleri suçtan, ancak hür irade ve temyiz gücüne sahip olup kendilerine kusur isnadı kabil olan kimseler
sorumlu tutulabilir. İslam hukukunun,
insanların dışındaki canlıların ve eşyanın
sorumlu olmadığı ilkesini getirmiş olması, hukuk tarihinde kaydedilmiş önemli
bir merhale olarak değerlendirilmelidir.
Zira hayvanların ve eşyanın sorumlu tutulması İslam öncesi hukuk düzenlerinde mevcut olup bu anlayışa XIX. yüzyı la
kadar Avrupa'da da rastlanmaktadır. Cahiliye döneminde bir kimse kuyuya. madene düşerek ölmüş veya hayvan tarafından öldürülmüşse o kuyu, maden veya hayvan ölenin diyeti sayılabilirdi (EbG
Yusuf, s. 22) Hz. Peygamber, "Hayvanlar.
kuyu ve maden yaralamadan (cinayetten)
sorumlu tutulamaz" (Buhar!, "Diyat", 2829 ; Müslim, "I:Iudüd", 45) diyerek bu uygulamayı kaldırmıştır. Cezai sorumlulukta failin kusur derecesinin yani kasıt,
ihmal veya taksirinin, suçu işleme durum ve aletinin farklı sonuçları vardır.
Kasdı tesbitte de genelde belirgin ve objektif ölçüler alınır. Yaş küçüklüğü. akıl
hastalığı, sarhoşluk, ikrah gibi fiil ehliyetine tesir eden haller mali sorumluluğu pek etkilemezse de cezai sorumluluğa değişik derecelerde müessir olur.
lıp cezalandırılabilmesi

E) Cezaların İçtimaı ve Tekerrürü. İslam
büyük çoğunluğuna göre ceza verilmeden önce aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde, başkasının
hakkına dokunmadığı sürece ve mali
hakların karşılanması şartıyla tek ceza
hukukçularının

ile yetinilir. Cezaları farklı neviden olan
suçlar işlenmişse kural olarak her
birinin cezası ayrı ayrı verilir. önce şahsi
hakların baskın olduğu cezadan veya diğer cezaların uygulanmasına imkan vermeyen ölüm cezasından başlanır. Farklı
suçların cezası aynı neviden ise en ağır
olanın uygulanması yeterli görülmüştür.
Ancak İslam hukukçuları genelde, şahsi
haklara ilişkin cezaların ayrıca ve öncelikle uygulanması görüşündedirler.
farklı

Cezalandırmadan

sonra suçun tekrar
durumunda aynı ceza tekrar
uygulanır. Bununla birlikte tekerrür halinde haddin sayıca olmasa bile keyfiyet
itibariyle daha şiddetli bir şekilde uygulanabileceği veya had cezasına ilave olarak suçluya ta'zir cezası da verilebileceği ileri sürülmüştür. Hırsızlı k suçunun
cezadan sonra ikinci defa işlenmesi durumunda hırsızın sol ayağının kesileceği
hususunda islam hukukçuları görüş birliği içinde ise de daha sonraki tekerrürlerde hangi tür cezanın uygulanacağı tartışmalıdır. Şarap içme ve irtidad suçlarının belli sayı da tekerrürü halinde suçlunun öldürüleceği görüşü, kamu düzenini temin maksadıyla siyaseten katle
izin olarak anlaşılmalıdır. Hadierin tövbe ile sakıt olacağı kanaatinde olanlara
göre hadler ancak tövbe eden suçlunun
aynı suçu ikinci defa işlemesi halinde verilir. Diğer bir ifadeyle tekerrür, suçlunun
tövbesinin dikkate alınmasına, sonuç olarak da haddin düşmesine engeldir.
işlenmesi

F) Cezanın D üşmesi. Suçlunun ölümü
bedeni ve şahsi cezaları düşürürse de
mali cezaları düşürmez , terikesinden
ödenir. Suçun ve suçlunun cezalandır
ma için gerekli şartları taşıması halinde af, tövbe ve zaman aşıınının cezanın
düşmesinde ne derece rol oynayacağı
hususu tartışmalıdır. Kısas ve diyet. maktulün yakınlarının affetmesiyle veya anlaşma ile düşer. Hadlerde ise toplum
hakkı esas olduğundan kural olarak af
ve sulh söz konusu değildir. Ancak islam hukukçuları, hırsızlık ve zina iftirası
(kazf) suçlarında mağdurun şahsi hakkını da göz önüne aldıklarından, cezanın verilebilmesinde mağdurun davacı
olması şartının aranacağını belirterek
bir bakıma suç mahkemeye intikal etmeden önce, hatta Şafii ve Hanbeliler zina ittirasında cezaya hükmedildikten
sonra bile mağdura suçluyu affetme yetkisi tanımışlardır. Devlet başkanının veya kanun koyucunun ta'zir cezasının aksine kısas ve had cezalarını af yetkisi
yoktur. Öte yandan bu iki cezanın çeşit-
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li sebeplerle

düşmesi

veya uygulanamatemelinde yatan
amme hakkının da düşmesi demek olmadığından. bu durumda kanun koyucu suçluyu daha hafif başka bir ceza ile
ta'ziren cezalandırabilir.
ması, cezalandırmanın

Tövbe, suçlunun Allah katındaki durumunu iyileştirebileceği gibi Allah'ın
kabulüne bağlı olarak suçun uhrevi cezasını da kaldırabilir. Fakat tövbenin dünyevi cezaya etkisi tartışmalıdır. Suçun
mahkemeye intikalinden sonra suçlunun
pişman olması ve tövbe etmesi verilecek
cezayı etkilemez. Ayrıca tövbenin kul hakkının ağırlıkta olduğu kısas ve diyeti, mali ceza ve tazminatları da düşü rmeyeceği
açıktır. Tövbenin hadiere etkisine gelince,
ilgili ayet (el-Maide 5/ 34) hirabe (yol kesme) anarşi suçunda suçlunun yakalanmadan önce kendi isteğiyle teslim olmasının
Allah hakkını düşüreceğini bildirmekte
olup bu konuda ve irtidad edenin tövbe
etmesi halinde cezanın düşeceğinde ittifak vardır. Buna karşılık zina iftirasında
iftiraya uğrayanın şahsi hakkı sebebiyle
suçlunun tövbesi hangi aşamada olursa
olsun cezayı etkilemez. Diğer hadlerde
ise Şafii, Hanbeli ve Zahiriler, suçlunun
mahkemeye sevkedilmeden önce tövbe
etmesinin haddi düşüreceği, ancak suçu ikinci defa işlemesi halinde tövbesi ne bakılmaksızın haddin uygulanacağı
görüşündedirler. Hanefiler. Malikiler ve
bazı Şafiiler tövbenin kural olarak hadleri düşürmeyeceği görüşünü benimsemişlerse de Hanefiler'in çoğunluğu hır
sızın yakalanmadan önce çaldığı malı
iade edip tövbe etmesinin haddi düşü
receğini kabul eder. İslam hukukçuları
nın çoğunluğu ile Züfer gibi bazı Hanefiler, ta'zir dışındaki cezalarda zaman
aşımının söz konusu olmayacağı görüşündedirler. Hanefiler'in çoğunluğu ise
genelde, kul hakkının galip veya dikkate değer oranda mevcut olduğu kı sas,
diyet ve kazf cezasının zaman aşımına
uğramayacağını, diğer hadlerle ta'zir cezasında bunun söz konusu olabileceğini
söylemişlerdir. Ancak cezayı düşürücü
zaman aşımının süresi konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir.
3. Literatür. İslam ceza hukuku. İslam
hukukunun ibadat. muamelat ve ukübat
şeklindeki klasik üçlü ayırımından üçüncüsünün konusunu teşkil eder. İslam hukuku belli şartların ve haklı sebeplerin
sonucu meseleel (kazuistik) tarzda doğup
geliştiği ve hukuk ekallerine göre tedvin edildiği için klasik hukuk (fürü) kaynaklarında ceza hukuku, suç ve ceza ne-

viierine göre özel hükümler şeklinde Iş
lenerek yapılaşmış, ceza hukuku genel
hükümlerine gerekli yerlerde ve ilgili olduğu ölçüde temas edilmiştir. Ancak
hukukçulara ve hukuk ekallerine ait genel suç ve ceza nazariyesinin, özel hükümler ve örnek olaylar üzerinde yoğun
laşan doktriner tartışmalardan çıkarıl
ması mümkündür. öte yandan İslam toplumlarının Hulefa- yi Raşidin döneminden sonraki yönetim tarzı, hukuki hükümlerin üretilmesi ve infazı konusundaki koordinasyon ve otorite eksikliği.
özel hukuka nisbetle kamu hukukunun
daha az gelişmesine yol açmış, bu da
ceza hukukunun gelişmesini olumsuz
yönde etkilemiştir. İslam ceza hukuku
özel hükümleri, klasik kaynaklarda suç
ve ceza nevilerine göre "cinayat", "cirah".
"diyat". "hudüd", "kısas". "ta'zir" gibi baş
lıklar altında. ayrıca amme ve idare hukuku alanında yazılmış "Kitabü'l-Harac",
"el -Ahkamü's - sultaniyye". "es- Siyasetü' ş- şer'iyye". "his be" ad ve tü ründeki
eserlerde ele a lın ır. Ceza muhakemeleri
usulüne gelince, klasik kaynaklarda ceza muhakemeleri- hukuk muhakemeleri şeklinde kesin bir ayırım bulunmayıp
her ikisi müştereken "edebü'l-kiidi" veya "edebü'I-kaza", "şehadat", "beyyinat",
"da'va", "ikrar" gibi başlıklar altında, bazan da bu alanda yazılmış "Edebü'l-kiidi". "Edebü'l- kaza" türünde müstakil kitaplarla İbn Ferhün'un Tebşıratü'l-J:ıük
kclm, Ala ed din et-Trablusi'nin M u 'inü 'lJ:ıükkdm ve Lisanüddin İbnü'ş-Şıhne'nin
Lisanü'l-J:ıükkam'ı gibi çeşitli eserlerde ele alınır. Bununla birlikte ilk devirIerden itibaren hukuk doktrininde ceza
muhakemelerine mahsus özel hükümler getirilmiş, ceza özel hükümleri arasında muhakeme usulüne de yer verilmiş, konunun amme hukuku dalı olması ve ayrı bir öneme sahip bulunması sebebiyle yetki, yargılama, ispat ve infazla
ilgili olarak farklı usuller geliştirilmiştir.
Çağımızda gerek İslam ceza hukuku
genel ve özel hükümleriyle, gerekse ceza muhakemeleri hukukuyla ilgili olarak yapılan ciddi ve ilmi müstakil çalış
malar, İslam ceza hukuku doktrininde
yeni bir devir niteliği göstermektedir.
Bu türün dikkate değer örnekleri arasında Muhammed Ebü Zehre'nin el- Cerime ve'l - 'u~übe fi'l-fı~hi'l-İslami ve
Felsefe tü '1- 'u~übe fi'l- fı~hi'l- İsJQmi;
Ahmed Fethi Behnesi'nin el-Hudud fi'lİslam, el- Kısa s fi'l- İslam, Medhalü '1 fıkhi'l-cind ;iWi·ı -İslami, el-Mes' uliyyetü '1- ci na' i yye ii '1- fı~hi '1- İsJQmi;

Abdülkadir Üdeh 'in et- Teşri' u '1- cina 'iyyü'l-İslami; Muhammed Selim el -Avva'nın Fi Uşuli'n - ni?ami'l- cina 'iyyi'lİslami; Abdülaziz Amir'in et- Ta 'zir fi'ş
ş eri 'ati '1 - İsJQmiyye; Abdülhali~ en- Nevavi'nin et-Teşri'u'l-cina'i fi'ş-şeri'a
ti'l-İsJQmiyye ve'l-~anuni'l-va(ti; Muhammed Farük en-Nebhan'ın Mebôhis
fi't- teşri'i'l- cina 'iyyi 'l- İsJQmi; Abd Os~
selam Muhammed eş-Şerif'in el-Mebôdi'ü'ş - şer'iyye ti ahkami'l- 'ukübôt ti'l- tı~hi'l- İslami adlı eserleri sayı
labilir.
BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü 'l · 'Arab, "czy", "vdy" md. ı e ri ; Buhari,
"Hudüd", 2·4, 8, 11·15, 21, 30·32, "Mezalim",
30, "Diyat", 6-7, 28·29; Müslim, "Kasame", 5,
24, "Hudüd", 45; İbn Mace, "Diyat", 23, 25·26,
"l'fudüd", 3; Ebü Davüd, "Eda.J;ıi", 12, "l'fudüd",
1, 2, 4, 23·25, 29, 30, 34, 36, 37, "Diyat", 2,
10, 14, "Edeb", 61, "Cihad", 120, 122 ; Tirmizi,
"Hudüd", 2, 12, "Siyer", 38, "Fera'iz", 17, "Diyat" , 14 ; Ebü Yüsuf, el-Jjarac, Beyrut 1979, s.
22, 149-186; ibn Sa'd, et ·Tabakat, ı, 89; ibn
Kuteybe, el·fV!a 'arif, Beyr~t .1970, s. 240; Cessas, Ahkamü 'l·Kur'an, Kah ire , ts ., I·V; Kudüri,
el · fV!ul]taşar (ei-Lübab ile birl ikte), Kahire 1381 /
1961 , lll, 181-213; IV, 148·149; Maverdi, el·AJ:ı·
kamü 's-s ultaniyye, Kahire 1960, tür.yer.; Ebü
Ya'la. el·Ahkamü's-s ultaniyye, Kahire 1966,
tür.yer.; ibn Abdülber, el-istr'ab, Kahire 1939,
IV, 411; Yaküt, fV!u'cemü'l·büldan, ll, 272; ibn
Kayyim ei-Cevziyye. et· Turul):u 'l·J:ıükmiyye, Bey·
rut, ts. (Darü' l-Fikr) ; Şevkani. f'leylü'l ·evtar, VII,

118, 126, 130-133, 165·166, 199-200, 213·214,
216 vd.; Abdülkadir Üdeh. et· Teşrr'u'l -cina' iy·
yü'l-islamf, Beyrut, ts. (Dii.rü'I-Kii.tibi'I -Arabi), I-ll;
Ebü Sünne, el· 'ört ve'l· 'ade tr re'yi'l·ful):aJ:ıa',
Kahire 1947, s. 69·80; Naci Şensoy, "Eski De virlerde ve İslam'da Hırsızlık Suçu", fV!uam·
mer Raşit Seviğ 'e Armağan, istanbul 1956, s.
161 ·174; J. Schacht, An Introduction to lslamic Law, Oxford 1964, s. 175·187; a.mlf., "Katı",
"~şiis", "Zina", Shorter Encyclopedia of Islam,
Leiden 1974, s. 227-231, 261·263, 658-659;
Ahmed Şe l ebi, fV!ukarenetü 'l-edyan 1: el- Yehü·
diyye, Kahire 1967, s. 273-278; Sulhi Dönmezer - Sahir Erman, f'lazarr ve Tatbiki Ceza Hukuku, Umamr Kısım, istanbul 1967, 1-111; Ziya
Umur, Roma Hukuku, istanbul 1967, s. 178179; Zerka, e l -Fı khü'l-is lamf, ll, 591 -639; Hamidullah, islam Peygamberi (Mutlu), II, 180·
198 ; Abdülaziz Amir. et-Ta'zrr {i'ş-şerr'ati'l
islamiyye, Kahire 1969; Ahmed Fethi Behnesf.
f'l~ariyyat {i'l- {ıl): hi'/- cina' iyyi'l- islamf, Kahire 1389 /1 969 ; a.mlf.. el · 'UI):übe fi'l · fıl):hi'l
islamf, Kahire 1403/1983; a.mlf., fV!edl]alü 'l ·
fıl):hi ' l·cina'iyyi'l-islamr, Kahire 1403/1983;
a.mlf .. el-fV!es' üliyyetü'l- c ina' iyye {i ' 1- {ıkhi'l
islamf, Kahire 1389/1969; Cevad Ali, el -Mu·
{aşşal, V, 569-61 1 ; M. Ebü Zehre. el-Cerime,
Kahire 1974, 1-11; Abdülhalil5- en-Nevavi, et- Teş·
rt'u ' l·cina'r fi'ş-şerr'ati 'l-islamiyye ve 'l-kanani'l-vaçl'r, Beyrut 1974 ; Haseni Haşim Ma'rüf.
el- fV!es' aliyyetü 'l· ceza' iyye {i ' 1- {ık hi' 1- Ca' ferf !baskı yeri ve yı lı yokl (ei -Matbaatü'I - Hadise); Karaman, islam Hukuku, I, 121-158 ; Cevat Akşit. islam Ceza Hukuku ve insanf Esaslan, istanbul 1976; Abdülkerim Zeydan. el-Med-

477

CEZA
!Jal li· diraseti' ş· şerr'ati'l· islamiyye, Bağda d
1976, s. 399-414; a.mlf.. "el-'Ul!:übe fi'ş-şe
ri'ati'J -İslamiyye" , Mecma 'a Bu{ıaş Fıl).hiy
ye, Bağdad 1976, s. 375-424; Ali Şafak, islam

Ceza Hukuku, Erzurum 1978; Ahmet Özel, islam Hukukunda Ülke Kavramı, istanbul 1982,
s. 155-162, 217-223; Abdüıkerfm Hatfb, el·fjudüd fi'l-islam, Kahire 1982; Muslehuddin Mohammad, lnsurance and lslamic Law, Lahare

1982, s. 23-33; Muhammed

Seırm

ei-Awa, Ff

UşQ/i'n-niziimi'l-cina' iyyi'l-islamr, Kahire 1983,

s. 161-164; Abdülvehhab HaliM. es-Siyasetü'ş
şer'iyye, Beyrut 1984; Abdülaziz Bayındır, islam Muhakeme Hukuku, istanbul 1986, s. 54·
62, 123-139; Anwar A. Qadri, lslamic Jurisprudence in the Modern World, New Delhi 1986,
s. 285-300; Hamid Mahmud Şemrüh, "et- Tevbe ve eseruha fl süküti'J- 'ukübe", Mecelletü
Külliyeti;ş-Şerr'a ue·d -dirasathislamiyye, 11/ 2,
Mekke 1977, s. 137-152; Hamd Ubeyd Kübeysf,
"el-Hudı1d fi'l-fıkhi'l-İslami", Mece lletü Kül-

liyy~ti 'l-imami'l·A'?am, IV, Bağdad 1978, s.
5-132; M. Safwat Safia, "Offences and Penalties in Islamic Law", /Q, XXVI/3 (1982), s. 149178; Alüsf. "'Ukübiitü'J- 'Arab fl Ciihiliyyetihii
ve J::ıudıldü'J-me'aşi elieti yertekibüha ba'zuhüm" (nş r. M. Behcet ei-Eserf), MMitr., ll ( 1404 /
1984). s. 2-85; A. S. Tritton, "Qiaza'", E/ 2 (ing.).
II, 518; T. H. Weir, "Diya", Shorter Encyclopedia
of Islam, Leiden 1974, s. 78; Th. W. Juynboll,
"~adhf", a.e., s. 201; W. Heffening , "Ta'zir" ,
"Murtadd", ae., s. 413-414, 589-590.

~

ALi

BARDAKOÖLU

4. Osmanlı Ceza Hukuku. Osmanlı Devleti'nde hukukun diğer alanlarında olduğu gibi ceza hukuku alanında da esas
itibariyle islam hukukunun uygulandı
ğı görülmektedir. Ancak islam hukukunda devlet başkanına ta'zir suç ve cezaları konusunda geniş bir takdir yetkisinin tanınmış bulunması ve bu yetkinin Osmanlı padişahları tarafından bütün imparatorlukta yürürlükte olan hukuk normları koymak şeklinde kullanıl 
ması, fıkıh kitaplarında mevcut cezai
esasların yanı sıra birtakım esasların daha ortaya çıkması sonucunu doğurmuş
tur. Kaynağını padişahın iradesinden
alan bu esaslar, diğer alanlardaki düzenlemelerle birlikte zaman içinde belli bir
yeküne ulaşınca "örfı hukuk" adıyla anıl
mıştır. Burada örfı hukuk örf ve adet
hukuku anlamında olmayıp devlet tarafından konulan hukuk anlamındadır. Nitekim Fatih Sultan Mehmed dönemi tarihçisi Tursun Bey, örfı hukuku "nizam-ı
alem için padişahlar tarafından akla dayanarak yapılan düzenlemeler" şeklinde
tarif etmektedir (Tarih-i Ebü 'l-Feth, s. 12).
Bu sebeple Osmanlı ceza hukuku denince bununla sadece şer'i veya örfi ceza
hukuku değil bu ikisinin bütünü anlaşıl
malıdır. Kadılar da davalarda suçun türüne ve ispat şekline göre şer'i veya ör-
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kurallarından

birini uygulamak
Bunlara gönderilen çeşitli ferman. kanunname ve adaletnamelerde hükmün "şer' ve kanuna uygun" olarak verilmesi emredilmektedir
(mesela b k. BA. MD, nr. 3. s. 2 ı 9 ; Tevkii
Abdurrahman Paşa, s. 499-500, 502-503.
508; Barkan. s. 84. md. 26. s. 305, md. 10.
s. 342-343. md. 8. 10). Burada "şer"' şer'i
hukuk, "kanun" da örfı hukuk anlamın
durumundaydılar.

dadır.

Örfı ceza hukuku olarak ayrı bir hukuktan söz edilirken bununla şer'i hukuka zıt ve ona rağmen gelişen bir hukuki yapı anlaşılmamalıdır. Gerçi örfi
hukuk kuralları konurken dönemin hukuki, siyasi, askeri, mali şartları ve merkeziyetçi devlet anlayışının etkisiyle şer'i
hukuk prensiplerinin zorlandığı veya ihlal edildiği olmuştur. Ancak bütün bu
münferit zorlamalara veya ihlaliere rağ 
men Osmanlı ceza hukukunun islam hukukunu bertaraf ettiğini ve ondan bağımsız bir hukuk oluşturduğunu düşün 
mek mümkün değildir. Zira bu düzenlemeler, zaman zaman sınırları aşılsa bile
islam hukukunun devlet başkanına tanıdığı ta'zir yetkileri çerçevesinde yapıl
mıştır. Nitekim bazı düzenlemeler daha
sonra ta'zir çerçevesi aşıldığı gerekçesiyle geri alınmıştır. Nişancılar tarafın
dan yapıldığı anlaşılan bu düzeltmeler
genellikle, "Emr-i şer' muteberdir; kanunu yoktur" ifadesiyle kaydediliyordu
(Heyd, s. 148-149). Bunun, özellikle ehl-i
şer'in etkisinin arttığı XVI. yüzyıldan sonra gerçekleştiği söylenebilir. Nitekim Haziran 1696 tarihli bir hükümde bundan
böyle mahkeme kararlarının önceden olduğu gibi şer' ve kanuna uygun olarak
değil sadece şer'a uygun olarak verilmesi emredilmektedir (BA. MD, nr. 108, s.
293; Aydın , s. 64) . Bütün bunlar, genel
olarak Osmanlı hukukunun ve özel olarak Osmanlı ceza hukukunun islam hukukuna dayandığını ve ona göre şekil
lendiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple yapılan yorumun isabeti ve islam hukukunun bütünlüğüne uygunluğu tartı
şılsa bile Osmanlı ceza hukukunun islam
hukukunun Osmanlı dönemi şartlarına
uygun bir yorumundan ibaret olduğunu
söylemek mümkündür.
Osmanlı Devleti'nde şer'i ve örfi ceza
hukukunun birlik ve bütünlük içinde uygulanmasına özel bir önem verilmiştir.
Örfi hukukun islam hukukuna uymayan
hükümlerinin zaman içinde değiştirilme
sinin yanı sıra her iki hukukun tek bir
yargı mercii tarafından, yani islam hu-

kukunun temsilcisi durumunda bulunan
kadı tarafından uygulanmasına da özen
gösterilmiştir. Diğer islam devletlerinde
normal mahkemelerin yanında görev yapmakta olan mezalim, şurta vb. mahkemelere· rastlanırken Osmanlı Devleti'nde
şer'i ve örfı bütün ceza davaları tek yetkili olan kadılar tarafından karara bağ
lanmıştır. Nitekim bir kanunname mukaddimesinde kadıların bütün şer'i ve
örfi davalara bakmakla, şer'i davaları
fıkıh kitaplarına , örfi davaları da kanun
mecmualarına başvurarak çözmekle yükümlü oldukları belirtilmektedir (Barkan.
s. XXV. dipnot 9). Mahkeme defterlerinde şer'i hukuka göre halledilmiş kısas
ve had davalarına rastlandığı gibi örfi
hukuka göre karara bağlanmış davalar
da bulunmaktadır (örnek için bk. Heyd,
s. 32. 152; Bayındır. s. 21-26).
A) Suçlar. Kanunnamelerde ve ceza hukuku ile ilgili hüküm ve fermanlarda islam hukukunda yer alan kısas ve had
suçlarıyla ilgili ayrıntılı bir düzenlemenin yapılmadığı, bunun yapıldığı yerlerde de suçlar karşılığında daha ziyade
para cezalarının öngörüldüğü dikkati
çekmektedir. Buna bakılarak ilk anda
Osmanlı hukukunda kısas ve haddi gerektiren suçların islam hukukundaki düzenleniş biçimiyle yer almadığı veya islam hukukuna aykırı olarak düzenlendiği sonucuna varılabilir. Ancak bu görüntü yanıltıcıdır. Zira Osmanlı ceza kanunnameleri, ceza hukukunun bütününü düzenleyen genel kanunlar değil sadece ihtiyaç duyulan hususları düzenleyen kıs
mi kanunlardır. Hukuk öğrenimini medreselerde yapan Osmanlı kadısı, kısas ve
had suçlarına uygulanacak cezalara ve
usul hükümlerine dair yeterli bilgilere
esasen sahiptir. Bu sebeple kanunnamelerde kısas ve haddi gerektiren suçların islam hukukundaki cezalarına sadece işaretle yetinilmiş ve daha ziyade
düzenlenmesine ihtiyaç duyulan alanlarda ayrıntılı hükümler getirilmiştir. Bununla birlikte kanunnameler dikkatle incelendiğinde kısas ve had grubuna giren suçlara esas itibariyle islam hukuku tarafından öngörülen cezaların uygulandığı , suçun unsurlarında veya ispat
şartlarında bir eksiklik olması veya baş
ka bir sebeple bu cezaların uygulanmaması durumunda kanunnamelerde yer
alan ta'zir cezalarının tatbik edildiği görülmektedir. Il. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi ceza kanunnamelerinde annesini, babasını veya akrabalarından birini öldürene "emr-i şer' nice

