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Osmanlýdonanmasýnýn
insan gücünü karþýlamak üzere

XVI. yüzyýlda ihdas edilen
bir ceza.

˜ ™

İslâm hu ku kun da ve örfî ka nun lar da mev cut ol ma yan kü rek ce za sı nın en erken ör nek le ri ne XVI. yüz yıl or ta la rı na ait ar şiv kay nak la rın da rast lan mak ta dır. Bu yüz yıl da mev cu du ar tan Os man lı ge mile ri nin kü rek çi ih ti ya cı nı kar şı la mak için dü şü nül müş örfî bir ce za tü rü ola rak orta ya çık mış tır. Da ha ön ce ver gi mu afi ye ti kar şı lı ğı ya hut esir dü şen ler den, kü rek çi is tih da mı sağ la nır ken bu na hü küm lü ler de ek len miş tir. Böy le ce Ba tı’da ki ör nekle ri gi bi Os man lı lar’da da çe şit li suç lu

rı, tec vid, tilâvet âdâbı gi bi ko nu la rı içe rir. So nun da mü el li fin Man¾ûme fî binâßi’l-
Ka£be ti’l-mü şer re fe ad lı şii riy le bir lik te ba sıl mış tır (Ka hi re 1365/1946, 1372/1953). 
3. Bedâßi£u’ş-şi£r ve le¹âßifü’l-fen (Ka hi-

re 1367). 4. İrşâdü’z-züm re li-menâsi-
ki’l-¼ac ve’l-£um re. Şâfiî mez he bi ne gö  re ya zıl mış bir hac ve um re kı la vu zu olup ba zı ih tilâflı ko nu lar da di ğer mez hep lerin gö rüş le ri ne de yer ve ril miş tir (Ka hi re 

1374/1955). 5. et-Tefsîrü’l-Mekkî. Baş ta Ebü’lFidâ İbn Kesîr ve Ali b. Mu ham med elHâzin’in tef sir le ri ol mak üze re Nec meddin enNe sefî, Ferrâ elBe gavî ve Celâleyn tef sir le riy le Sü ley man elCe mel ve Ah med b. Mu ham med esSâvî’nin bu son tef si re yaz dı ğı hâşi ye le re da ya nan mü el lif da ha çok Kur’an’ın halk ta ra fın dan an la şıl ması na yö ne lik bir va az üslûbu be nim se miş, do la yı sıy la tek nik ve ilmî yön le ri çok kı sa tut muş, hikâye, em sal ve şi ir le re ağır lık ver miş tir. Ese rin Nisâ sûre si ne ait kıs mı Mecd Mekkî ta ra fın dan neş re dil miş tir 
(etTefsîrü’lMekkî: Sûre tü’nNisâß, Cid de 

1427/2006). 6. Zeh re tü’t-tefâsîr. Bu eser de İbn Kesîr’in tef si riy le Celâleyn tef si ri, Sü ley man elCe mel ve Ah med esSâvî’nin bu tef si re yaz dık la rı hâşi ye le re da ya nan muh ta sar bir tef sir dir.Kürdî’nin bir kıs mı ba sı lan şu eser leri de zik re dil mek te dir: Du£âßü £Are fe, 
Man¾ûme fi’t-te£ârîfi’l-fıšhiy ye, el-
E¼â dî ¦ü’n-ne be viy ye fi’l-âdâbi’d-dî-
niy ye ve’t-ter biy e ti’l-İslâmiy ye, İs-
ti¼âle tü’l-išåme fi’l-šamer ve’l-ke vâ-
kib, el-Hen de se tü’l-med re siy ye, MuÅ-
ta ½arü’l-Mi½bâ¼ ve’l-MuÅtâr fi’l-lu³a, 
¥ıf ¾ü’t-Tenzîl mi ne’t-ta³yîr ve’t-tebdîl, 
el-Mev£i¾atü’l-¼ase ne fî £ade mi’l-yeßsi 
ve fi’½-½ab ri ve’t-tevfîz, el-Ma¼fû¾âtü’l-
ede biy ye tü’l-muÅtâre, ¥üs nü’l-bisâ¹ fî 
dî vâni Mu¼am med ªâ hir el-Kürdî el-
Åa¹¹â¹, el-Ba¼¦ ve’t-ta¼ š¢š fî ma£ri fe ti 
ma£ne’½-½ıddîš (eser le ri nin bir lis te si için 
bk. Kürdî, Te ber rü kü’½½a¼âbe, s. 27-29; 
Ah med Ali, s. 23-25).
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etTârîÅu’lšavîm liMek ke ve Bey tillâhi’lkerîm 
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Zünnûn, Ab dül vehhâb İbrâhim Ebû Sü ley man’ın 
Kürdî hak kın da ki ya zı la rı na ve hat ho ca sı Rifâî Aziz 
Efen di’ nin ona yaz dı ğı mek tu ba yer ve ril miş tir); a.mlf., Te ber rü kü’½½a¼âbe biâ¦âri Resûlillâh 
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21-31;Türkî Atıy ye Abbûd elCübûrî, elƒa¹¹ü’l
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dâßi£i’l-Åu¹û¹i’l-£Ara biy ye, Risâle fi’d-
di fâ£ £ani’l-kitâbe ti’l-£Ara biy ye fi’l-¼u-
rûf ve’l-¼arekât, el-İs ti¼sân fî va²£i 
£alâ mâti’t-terš¢m fi’l-Æurßân.

Ta rih. 1. Man¾ûme fî ½ıfa ti eş hüri 
bi nâyâti’l-Ka£be (Hind 1367; Ka hire 
1371). Kâbe’nin Hz. İbrâhim, Ku reyş, Abdul lah b. Zü beyr ve Haccâc ta ra fın dan in şa sıy la il gi li 352 be yit lik bu man zu me 
TârîÅu’l-Æurßân’ın so nun da (Man¾ûme 
fî binâßi’lKa£be ti’lmü şer re feadıyla) ve ardın dan ba zı ilâve ler ya pı la rak mü el li fin 
et-TârîÅu’l-šavîm ad lı ese riy le bir likte neş re dil miş tir (Mek ke 1385/1965, III, 
270-293). 2. Mašåmü İbrâhîm £aley his-
selâm. Müs ta kil ola rak ba sı lan ki tap (Ka-

hi re 1367) et-TârîÅu’l-šavîm ad lı ese rin IV. cil din de de yer al mış tır (s. 14-64). 3. 
Ede biyyâtü’ş-şây ve’l-šah ve ve’d-
duÅân (Ka hi re 1369; Bey rut 1387/1967). Çay, kah ve ve tü tün bit ki le ri nin ta rih çe si, kul la nıl ma sı, kah ve ha ne ler, edip ve şa irle rin bun lar la il gi li ola rak söy le dik le ri nin der len me siy le or ta ya çı kan bir risâle dir. 
4. et-TârîÅu’l-šavîm li-Mek ke ve Bey-
ti’llâhi’l-kerîm. Mek ke, Mes cidi Harâm ve Kâbe ta ri hi ne da ir olan, ha ri ta ve fo toğraf la ra da yer ve ri len bu kap sam lı eser al tı cilt olup önce dört cil di ba sıl mış (Mek ke 
1385/1965), da ha son ra ta ma mı neş redil miş tir (nşr. Ab dül me lik b. Ab dul lah 
b. Dehîş, I-VI, Mek ke 1412/1992; Bey rut 
1420/2000, 1425). 5. Te ber rü kü’½-½a¼âbe 
bi-â¦âri Resûlillâh ve beyâni fa²li hi’l-
£a¾îm (Ka hi re 1385/1965, 1394/1974; Cid de 
1433/2012). 6. Risâle tü’n-ne se bi’¹-¹âhi-
ri’ş-şerîf (Kahi re 1386). Kürdî ay rı ca Şevš 
ve’r-ra³be fî ma£ri fe ti mâ ¼a½ale fi’l-
Ka£be fi’l-£ah di’s-Su£ûdî, Kitâbü £ay-
şi’r-Resûl ve a½¼âbi hi’l-kirâm, Risâle 
fî in tišåli Resûlillâh ile’r-refîšı’l-a£lâ, 
Terâci mü men le hüm šuv ve tü’l-¼âfı¾a, 
£Acâßibü mâ revâhü’t-târîÅ ad lı eser leri ya nında Kut büd din enNeh revâlî’nin 
el-İ£lâm bi-a£lâmi bey ti’llâhi’l-¼arâm 
(TârîÅu’lÆu¹bî) ad lı ese ri ni ta‘lî kåt ve re sim ler le bir lik te neş ret miş tir (Mek ke 
1370/1950).

DiğerEserleri.1. Tu¼fe tü’l-£ibâd fî 
¼uš†ši’z-zev ceyn ve’l-vâli deyn ve’l-
evlâd (Ka hi re 1353; Mek ke 2005). 2. Tâ-
rî Åu’l-Æurßân ve ³arâßibü res mihî ve 
¼ük mih. Kur’ânı Kerîm’in ta ri fi ve bu ta ri fin kap sa dı ğı hu sus lar, mus haf halin de cem‘i, ya zıl ma sı, âyet ve sûre le rin ter ti bi, ke li me le rin ya zı lış şek li nin (resm-i 

hat) tevk¢fî olup ol ma dı ğı, ya zı lı şı nın il ginç yön le ri, ya zı lı şa uy ma nın hük mü, harf le re nok ta koy ma nın se bep le ri, as ha bın imlâ bil gi si, kı ra at ih tilâfla rı ve kı ra at imam la
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adam ka çır ma, iç ki ve sar hoş luk, adam 
öl dür me ve ya ra la ma, kat le yar dım ve 
yol daş lık, câri ye döv me ve öl dür me, ev 
bas ma, yol kes me, fe sat lık, ha ramîlik ve 
zul met me, fuh şi yat, livâta, ır za te ca vüz 
fi il le ri ni ir tikâp, sah te bel ge dü zen leme, 
be rat çal ma, ulak döv me, kal pa zan lık, 
casus luk) kü rek ce za sı na çev ri le bi li yordu. İl gi li hü küm ler de ge nel lik le suç lu la rın küre ğe ko nul mak üze re İs tan bul’a gönde ril me si, gü ve ni lir kim se le rin suç lu ya re fa kat et me si ve kaç ma sı nın ön len me si tem bih edil mek te dir. Ba zan da kü re ğe mahkûm edi len kim se nin İs tan bul’a gelme den doğ ru dan doğ ru ya ih ti yaç olan yer le re sev ki em re dil miş tir. Me selâ Van bey ler be yi ne gön de ri len 12 Sa fer 975 (18 

Ağustos1567) ta rih li hü küm de Hü se yin ad lı kim se nin reâyâya zul met ti ği bil diril mek te ve gü ve ni lir adam lar la Ro dos’a gön de ril me si, ora da kü re ğe ko nul duk tan son ra il gi li le re tes lim edil di ği ne da ir “temes sük”ün İs tan bul’a yol lan ma sı is tenmiş tir.Ba zı hü küm ler den an la şıl dı ğı na gö re kü rek çi ye ih ti ya cı olan gö rev li ler du ru mu mer ke ze ar ze de rek kü rek çi is te mek te, Dîvânı Hümâyun’dan gön de ri len hü kümler de de ih ti yaç sa hip le ri ne kü rek çi yol lanma sı bil di ril mek te dir. Ay dın be yi ne yol lanan 2 Cemâzi ye lev vel 973 (25Kasım1565) ta rih li hü küm de Sığ la Be yi Hı zır’ın ge mile ri ne kü rek çi ola rak ba zı müc rim le rin ve ril me si is ten miş, bu nun üze ri ne ida ma mahkûm olan la rın dı şın da ki müc rim le rin 

yar dım ve ya tak lık eden ler le da ha ön ce su çu sa bit ol muş ağır suç lu la rın da kü reğe ko nul ma sı em re di li yor du (BA, MD, nr. 
5, hk. 559). 7 Zil hic ce 966 (10Eylül1559) ta rih li ka yıt ta ölüm ce za sı na müs ta hak olan lar dı şın da ki suç lu la rın “si cil edi lip” kü re ğe kon mak için Ana bo lu kap ta nı nın ada mı na tes lim edil me si bil di ril mek tey di. Bun la rın lis te le ri di va na gön de ri le cek ve kim se ye hak sız ye re mü da ha le edil me yecek ti. Ba zı du rum lar da iş len miş suç lar için ve ri len kat‘i uzuv, ha pis, te’dib gi bi ce zala rın Dîvânı Hümâyun’un tak di riy le kü rek ce za sı na çev ril di ği dik ka ti çek mek te dir. Ni te kim Ça tal ca ka dı sı na gön de ri len 26 Ra ma zan 975 (25Mart1568) ta rih li bir hüküm de kı sa sı lâzım ge len ler dı şın da or gan kes me ve ya ha pis ce za sı na çarp tı rı lan ların du rum la rı nın ay rın tı lı bi çim de def te re kay de di lip kü re ğe ko nul mak üze re gönde ril me le ri bu yu rul mak ta dır (BA, MD, nr. 
7, hk. 1146). Bu ör nek le re da ya lı ola rak uy gu la ma da, iş le di ği bir suç tan do la yı yaka la nan kim se nin du ru mu ve iş le di ği suç ka dı ta ra fın dan bir ra por la (sûret-i si cil) mer ke ze bil di ril mek te ve ce za nın tak di ri Dîvânı Hümâyun’a bı ra kıl mak tay dı. Bura da ki tâli mat lar da esas olan han gi tür suç la rın kü rek ce za sı na çev ri le ce ği ko nu
su dur.Müc rim def ter le rin de ki ka yıt lar dan an la şıl dı ğı na gö re hır sız lık vb. suç lar (ka-
yıt lar da şu suç lar ge çer: hır sı za yol daş lık 
ve or tak lık et me, hır sız lık la it ham ve yan-
ke si ci lik, mül hid lik, kü für et me, ha pis ten 

la rın mahkûmi yet le ri ni kü rek ce za sı na çarp tı rı la rak çek me le ri uy gu la ma sı na baş lan mış tır. XVI. yüz yı lın baş la rın dan iti ba ren Ba tı’da ge li şip bü yü yen do nanma la rın kü rek çi ih ti ya cı için ağır ce za lara çarp tı rıl mış mahkûmla rın kul la nıl dı ğı, İs pan ya’da baş la dı ğı an la şı lan bu ce za sis te mi nin Ve ne dik li ler’ ce de uy gu lan dığı bi lin mek te dir.Çe şit li suç lar dan do la yı ya ka la nan kimse le rin ce za la rı nın kü re ğe çev ril me si doğru dan hü küm da ra ait bir yet kiy di ve bu yet ki Dîvânı Hümâyun ta ra fın dan kul lanı lır dı. Kü rek ce za sı, Dîvânı Hümâyun’da ge nel lik le “bâhattı kådîas ker” kay dıy la ka zas ker ler ta ra fın dan de ğer len di ri lip ka ra ra bağ la nır dı. Bu ce zay la il gi li ba zan ge nel ma hi yet te hü küm ler çı ka rı lır, bazan da kü re ğe ko nul ma sı ka rar laş tı rı lan suç lu lar biz zat zik re di le rek gön de ril me leri is te nir di. Kü rek ce za sı nın ay nı za manda ma hallî bir ka rar ola rak mer ke zin iz ni çer çe ve sin de ve ri le bil di ği du rum lar var dı. Me se lâ XVI. yüz yı lın son çey re ğin de Ma nisa’ da şeh za de di va nın da kü rek ce za ları na çev ri len ce za lar Dîvânı Hümâyun’a bil diril me den ora dan alı nan yet kiy le ic ra edilmiş ti (Eme cen, “ŞehzadeDivanındaSuç
veCeza”).Kü rek ce za sıy la il gi li Dîvânı Hümâyun’a ak se den ka yıt lar uy gu la ma hak kın da belir le yi ci dir. Men te şe san cak be yi ne gön deri len bir fer man da san cak be yi se fe re gitti ğin de fe sat çı ba zı med re se ta le be si nin hal kın evi ni ba sa rak yağ ma la dı ğı, bun lardan ba zı la rı nın kar deş le ri köy ket hüdâsı, nâib, ha tip vb. ol du ğu için ya ka la na ma dı ğı be lir ti le rek fe sat çı ka ran la rın tu tuk la nıp ken di le rin den da va cı olan lar la bir lik te dava la rı nın gö rül me si, şer‘an kı sas lâzım gelen le ri nin kı sas edil me si, kı sas lâzım gelme yen le rin ise kü re ğe ko nul ma sı, bun la ra 

Çatalca kadısına gönderilen ve bazı mahkûmlara kürek cezası 

verilmesini buyuran 26 Ramazan 975 (25 Mart 1568) tarihli 

ferman (BA, MD, nr. 7, hk. 1146)

Yağmacılar

ve bunlara

yardım

ve yataklık

edenlere

kürek cezası

uygulanmasını

emreden

Menteşe

sancak

beyine

yollanan

ferman
(BA, MD, nr. 5,

hk. 559)
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ham med b. Os man esSenûsî, Hammûd Tâc, Bel Ha san enNeccâr gi bi ta nın mış müf tü ve mü der ris ler bulun mak ta dır. Ahmed Kü rey yim, 1863’te da ha çok Mec lisü’lcinâyât adıy la bi li nen Tu nus yük sek yar gı or ga nı elMecâli sü’lad liy ye’nin başkan lı ğı na ge ti ril di. Bu gö re vi ni 1864 yı lın da ku ru mun lağ ve dil me si ne ka dar sür dür dü. Ay nı za man da fet va ve hi ta bet iş le ri ni de yü rüt tü. Şey hü lislâm Ah med b. Ho ca’nın ve fa tın dan son ra 1895’te şey hü lislâmlık ma ka mı na ge ti ril di. Bu gö re vi sı ra sın da Mâ li kî mez he bi ne uy gun fet va lar la bir likte Ha nefî fık hın dan ter cih et ti ği gö rüş le ri de al dı. Tu nus’ta kar şı la şı lan ye ni hu kukî prob lem le re fıkhî çö züm ler ge tir me sinden do la yı fet va la rı nın bir ço ğu ka nun mad de si ola rak ka bul edil di. Kü rey yim ay nı za man da sûfîmeş rep bir âlim olup Ticâniy ye ta ri ka tı na men sup tu. Bu ta rika tı met he den şi ir le ri var dır. Ha ya tı nın so nu na doğ ru felç olan Ah med Kü rey yim, Mu har rem 1315’te (Ha zi ran 1897) ve fat et ti (Mah fûz, IV, 162).

Eser le ri. Kay nak lar da zik re di len Kü reyyim’e ait pek çok eser ve ders no tu nun tama mı na ya kı nı kü tüp ha ne ler de yaz ma halin de bu lun mak ta dır. 1. £İd de tü’l-a¼kâm 
£alâ £um de ti’l-¼ükkâm. el-Künûzü’l-
fıš hiy ye £alâ met ni’l-Mu¼ib biy ye adıy la da bi lin mek te dir. Mu hib büd din Mu hammed b. Mu ham med elAttâr’ın Ha nefî fık hı na da ir man zum risâle si nin şer hi olup Tu nus hu kuk sis te min de yü rür lükte olan bir çok ka nu nu ele al mak ta dır. Ese rin mü el lif hat tıy la ya zıl mış bir nüsha sı elMek te be tü’zZeytûniy ye’de, di ğer ba zı nüs ha la rı da çe şit li kü tüp ha ne ler de mev cut tur (Tu nus el-Mek te be tü’l-Ab de-
liy ye, nr. 3845; Dârü’l-kü tü bi’l-va ta niy ye, 
nr. 7760). 2. Tertîbü fetâvâ Sirâciddîn 
£Ömer b. £Alî el-Kinânî (Tertîbü fetâvâ 

Æå rißi’l-Hidâye). Mü el lif bu ese rin de, Kåri ül hi dâ ye di ye meş hur olan Ebû Hafs Si râ cüd din’in Fetâvâ Æårißi’l-Hidâye 
(el-Fe tâ va’s-Si râ ciy ye) ad lı ki ta bı nı sistem li ha le ge ti re rek çe şit li açık la ma lar da bu lun muş tur (Dârü’l-kü tü bi’l-va ta niy ye, 
nr. 9771; Tu nus el-Mek te be tü’l-Ab de liy-
ye, nr. 6838). 3. el-Fetâva’l-A¼me diy ye. Kü rey yim’in şey hü lislâm ol ma dan ön ce ki fet va la rı nı içer mek te dir (Ha san Hüsnî Ab-
dül veh hâb, I, 949). 4. Risâle fi’l-mu¼âke-
me bey ne’ş-ŞeyÅ Lu¹fillâh el-İz mirlî 
ve bey ne’ş-ŞeyÅ A¼med el-Bârûdî fî 
mesßele ti šaŠâßi’l-fevâßit. Kazâ na mazla rı na da ir bir ki tap tır (Mah fûz, IV, 163). 5. 
Me ¾âhi rü’l-mevâkib. Üşmûnî’nin Men-

Law (ed. V. L. Ména ge), Ox ford 1973, s. 304-307; Ne şe Erim, “18.YüzyıldaOsmanlıİmparator
luğundaKürekCezası”, IX th In ter national Con-

gress of Eco no mic and So cial His tory of Tur key, 

An ka ra 2005, s. 179-188; Fe ri dun M. Eme cen, 
“ŞehzadeDivanındaSuçveCeza”, Prof. Dr. M. 

Âkif Ay dın’a Ar ma ğan, İstanbul2016;Meh met İp şir li, “XVI.AsrınİkinciYarısındaKürekCezası
ileİlgiliHükümler”, TED, XII (1982), s. 203-248.
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1827’de Tu nus’ta doğ du, Türk kö ken li bir ai le ye men sup tur. De de si Ab dülke rîm bir Os man lı as ke ri ola rak Tu nus’a git miş ve ora ya yer leş miş, ai le Tu nus’ta ti ca retle meş gul ol muş tur (Mu ham med b. Os-
man es-Senûsî, II, 142). Ah med Kürey yim, Tu nus’a yi ne as ker ola rak gelen bü yük de de si Os man’dan do la yı Kürey yim b. Osmân di ye de bi li nir (Yûsuf Ab dur rah-
man el-Mar‘aşlî, I, 201). İlk eğitimi ni mahal le mek te bin de al dı ve Kur’an’ı ez ber ledi. 1842’den iti ba ren çe şit li mes cid ler de ders le re ka tıl dı, Zeytûne Med re se si’nde oku du. Mu ham med Ham de İbn Âşûr ile kar de şi Mu ham med Tâhir İbn Âşûr, Zeytûne’de ki ho ca la rı ara sın da yer alır. Hanefî mez he bi ne men sup ol ma sı na rağmen Mâlikî fık hı nı da öğ ren di, bu ko nu da Şeyh İsmâil etTemîmî’den ya rar lan dı. Mu ham med Muâvi ye, Mu ham med b. Ho ca ve Beyzâvî’nin tef si ri ni ken di sin den oku du ğu Mu ham med b. Selâme de hoca la rın dan dır. Ay rı ca Şeyh Mu ham med b. Os man elHasâisî’den Ab dul lah b. Sâlim elBasrî’nin Kitâbü’l-İmdâd’ını ve Øa ¼î-
¼ayn’ı oku ya rak bu eser ler den ri va yet te bu lun du.

1859’da Tu nus yük sek öğ re tim hi ye rarşi sin de ikin ci kı sım mü der ris li ği ne ta yin edi len Ah med Kü rey yim 1861’de bi rin ci kısım mü der ris li ği ne ter fi et ti. Mü der ris li ği dö ne min de dinî ilim ler de ki de rin li ği, Arap di li ve ede bi ya tı ala nın da ki bil gi siy le dik kati çek ti. Ha nefî fık hı, tef sir, ha dis, na hiv, ede bi yat ve belâgat okut tu. ÆasîŠetü’l-
bür de’yi şer het ti ği ders le riy le ta nın dı. Ye tiş tir di ği öğ ren ci ler ara sın da Mu hammed Bay ram, Mu ham med b. Yûsuf, Mu

gön de ril me si, ay rı ca mahkûmi yet le ri nin se bep le ri hak kın da si cil sûret le ri nin düzen le nip İs tan bul’a yol lan ma sı em re dilmiş tir. Kü rek ce za sı na mahkûmi ye tin bel li bir sü re si ol ma mak la bir lik te mahkûmun uzun sü re tu tul ma sı esas iti ba riy le kabul gör mü yor du. Ba zı ka yıt lar da kü rek te uzun sü re ka lıp ıslâhı nefs eden le rin af fa uğ ra dı ğı gö rü lür. Piyâle Pa şa’ya gön de rilen Ka sım 1567 ta rih li hü küm de uy gun suz dav ra nan ba zı zimmîle rin küre ğe ko nulma sı em re dil mek te, bun la rın te’dib için be lir li bir sü re kü rek te bı ra kıl ma sı, an cak kü rek te unu tul ma ma sı için def te re kayde dil me si is ten mek te dir. Ba tı lı esir ler ve göz lem ci ler Os man lı lar’da ki kü rek mahkûmi ye ti hak kın da fark lı de ğer len dir meler de bu lun muş tur. XVI. yüz yıl da Os man lılar’a esir düş müş bir İs pan yol, hâtı ra tın da ken di ge mi le rin de bir yıl kü rek çek mekten se Tür ki ye’de dört yıl çek me ye ra zı ol du ğu nu be lirt mek te, İs pan ya’da kü rek mahkûmla rı na çok az pek si met veril diğini, Os man lı lar’da ise şart la rın da ha iyi oldu ğu nu an lat mak ta, bu na kar şı lık B. W. Wra tis law for sa ha ya tı nın ağır lı ğın dan bah set mek te dir (Ba ron W. Wra tis law’ın 
Anı la rı, s. 125-127).XIX. yüz yıl da kü rek ce za sı nın yay gın bi çim de uy gu lan dı ğı gö rül mek te dir. Bu dö nem de ce za yı be lir le yen ku rum lar da ve be lir len me usul le rin de de ği şik lik ler olmuş tur. 18501855 yıl la rı na ait iki ay ni yat def te ri nin ka pak say fa sın da, bu def ter le re kü re ğe ko nu lan lar la il gi li hü küm le rin yazıl dı ğı kay dı bu lun mak ta dır (Vaz‘-ı kü reğe 
da ir buy rul du-yı sâmî def te ri dir). Bu defter ler de ki hü küm ler ce za nın XIX. yüz yıl da na sıl uy gu lan dı ğı hak kın da bir fi kir ve rir. Ay nı yüz yıl da kü rek ce za sı nın edebi ya ta da gir miş ol du ğu nu Ziyâ Pa şa’nın, “Milyon la ça lan mes nedi iz zet te se refrâz / Bir kaç ku ru şu mür te ki bin câyı kü rek tir” bey ti gös te rir. Baş ba kan lık Ar şi vi’nde, baş ta hattı hü mâ yun lar ol mak üze re Osmanlı Ar şi vi’nin pek çok tas ni fin de kü rek cezasına çarp tı rı lan lar la il gi li bir çok ka yıt mevcut tur. İs tiklâl mah ke me le rin de de kü rek ce za la rı nın ve ril di ği dik ka ti çe ker, fa kat bu sa de ce is men bir ce za dır.
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