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E-1	
AÇIKLAMA	

Bu	 çalışma	 notu,	 üç	 haftada	 bir	 yayımlanmak	 üzere	
Türk	 Hukuk	 Tarihi	 dersinde	 işlenen	 konuları	 ders	
sistematiğine	 en	 yakın	 şekilde	 okuyucuya	 aktarmak	 için	
tamamen	 gönüllü	 kişilerce	 hazırlanmıştır.	 Ticari	 maksat	
gütmeyen	herkes	tarafından	çoğaltılabilir.		
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VAKIFLAR	HUKUKU	
Geçen	 dönemden	 bir	 konu	 kalmıştı	 onu	 da	 bu	 hafta	
anlatacağım;	Vakıflar	hukuku.	

Giriş	niteliğinde	olacak	bu	ders,	gelecek	hafta	ceza	hukuku	
ile	devam	edeceğiz.	

Günümüz	 hukukunda	 bildiğiniz	 gibi	 tüzel	 kişilikler	 ikiye	
ayrılıyor:	Özel	hukuk	 tüzel	 kişileri	 ve	Kamu	hukuku	 tüzel	
kişileri.	

İslam	 hukuku	 tarihine,	 İslam	 uygulamasına	 baktığımızda	
bugünkü	 anlamıyla	 özel	 hukuk	 alanında	 sadece	 vakıf	
türünden	tüzel	kişiliklere	rastlıyoruz.	Bildiğiniz	gibi	belirli	
bir	 amaç	 için	 kurulmuş	 mal	 topluluğudur	 vakıf.	 Onun	
haricinde	 bugün	 olan	 kooperatifler,	 dernekler	 Osmanlı	
Hukuku’nda	ancak	son	dönemde	görülmüş	topluluklar.		

Örneğin	 dernekler	 ilk	 başlarda,	 ancak	 Tanzimat	
Dönemi’nde	yavaş	yavaş	açılmaya	başlandı.	Fakat	bunlara	
hukuki	 anlamda	 tüzel	 kişi	 tanımı	 yapamıyoruz	 çünkü	
büyük	bir	kısmı	sadece	sosyolojik	anlamda	dernek	olarak	
tanımlanabiliyordu	ve	ilgili	bir	kanun	yoktu.	Onun	dışında	
az	 da	 olsa	 padişah	 fermanıyla	 kurulan,	 şimdi	 de	
faaliyetlerine	 devam	 eden	 özellikle	 Kızılay	 gibi	 dernekler	
kuruldu	 ancak	 bunlar	 da	 dediğim	 gibi	 özel	 olarak	
padişahın	 izniyle	 kurulan	 ve	 herhangi	 bir	 kanuna	 tabii	
olmayan	kişi	topluluklarıydı.	

Ardından	ancak	1909’da	yani	II.	Meşrutiyet’le	birlikte	daha	
da	 hızlı	 bir	 şekilde	 kurulan	 bu	 derneklerin	 bir	 yasal	
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temelinin	oluşmasına	ihtiyaç	duyuldu	ve	İttihat	ve	Terakki	
hükümeti	 tarafından	 Dernekler	 Kanunu	 çıkartıldı.	 Bu	
kanun	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 tarihinde	 de	 uzun	 yıllar	
uygulandı.	

Spor	 kulüpleri	 de	 bildiğiniz	 gibi	 1909’dan	 önce	
kurulmuşlardı	(1903,1905,1907’de)	fakat	bunlar	da	ancak	
kanun	çıktıktan	sonra	yasal	bir	statüye	tabii	oldular	bunun	
öncesi	 için	 hukuki	 anlamda	 spor	 kulübü	 ya	 da	 dernek	
diyemeyiz	bu	topluluklara.		

Devlet	 tarafından	 herhangi	 bir	 şekilde	 kendilerinin	 tüzel	
kişiliği	 tanınmadığı	 için	 de	 daha	 önceki	 yıllarda	 padişah	
onayıyla	 kurulan	 dernekler	 hariç	 diğer	 dernekler	 hukuki	
açıdan	dernek	sıfatını	taşıyamıyorlardı.		

Bu	neden	böyleydi?	

Sadece	 İslam	 hukukuna	 özgü	 bir	 eksiklik	 değildi	 çünkü	
bildiğiniz	 gibi	 tüzel	 kişilik	 kavramı	 aslında	 çok	 önceki	
yüzyıllarda,	 vakıflar	 aracılığıyla	 her	 toplumda	 görülüyor	
olmasına	 rağmen	 tanımı	 çok	 sonraları,	 1800lü	 yıllarda	
yapılmıştı.	Ondan	öncesinde	evet	vardı	fakat	ismi	yoktu.	

Dernekler	 de	 modern	 toplumun	 gerekleri	 üzerine	
kurulmaya	 başlandı.	 Dernekler	 kişi	 topluluklarıdır	
biliyorsunuz	 ki.	 Bunlara	 yavaş	 yavaş	 sivil	 toplum	
örgütlerinin	 ortaya	 çıkmasıyla	 ihtiyaç	 duyuldu	 çünkü	
bunlar	 devlet	 ile	 halk	 arasında	 adeta	 bir	 yastık	 görevi	
görüyorlardı.	 Yani	 doğrudan	 doğruya	 devletin	 etkisi	
olmadan	 çeşitli	 amaçlar	 uğruna	 kurulan	 derneklerden	 bu	
dönemde	de	bahsedebiliyorduk.	Ama	dediğim	gibi	vakıflar	
çok	 önceki	 yüzyıllarda	 hatta	 Roma’dan	 beri	 var	 iken	



	

4	
	

derneklere	Avrupa’da	da	İslam	hukukunda	da	çok	sonraki	
yüzyıllarda	yeni	dönemde	rastlıyoruz.	

İslam	hukukunda	başka	tüzel	kişiler	de	vardı	mesela	kamu	
tüzel	 kişileri	 vardı.	 Öncelikle	 devlet	 başlı	 başına	 bir	 tüzel	
kişidir	bunun	yanında	beytülmal	da	bir	 tüzel	 kişidir	 fakat	
biz	Türk	İslam	tarihi	açısından	baktığımızda	vakıfların	çok	
daha	 fazla	önemli	ve	etkili	olduğunu	hatta	bugün	devletin	
yapmak	durumunda	olduğu	özellikle	belediye	faaliyetlerini	
ve	 hayır	 amaçlı	 işleri	 Osmanlı’da	 vakıfların	 yapmış	
olduğunu	görüyoruz.	

Klasik	 kaynaklara	 baktığımızda	 vakıf	 Hanefi	 hukukçuları	
tarafından	 özellikle	 Ebu	 Yusuf	 ve	 Muhammed’in	
görüşlerine	 göre	 kuruldu.	 Şöyle	 ki	 Hanefi	 Mezhebinin	
kurucusunun	 bu	 iki	 öğrencisi	 vakıf	 için	 şöyle	 diyor:	 ‘’Bir	
malın	kullanım	hakkı	şahıslara,	mülkiyeti	Allah’a	ait	olmak	
üzere	 başkasının	 mülkiyetine	 vermek’’	 Burada	 ‘mülkiyeti	
Allah’a	 ait	 olmak’	 hukukçular	 tarafından	mecazi	 bir	 ifade	
olarak	 kabul	 edilmiş	 ve	 bu	 malın	 hiçbir	 gerçek	 şahsın	
mülkiyetinde	 olmadığını	 ifade	 etmek	 üzere	 kullanıldığı	
kabul	 edilmiş.	 Bu	 günümüz	 hukukçuları	 tarafından	
kamunun	mülkiyetinde	olmak	olarak	açıklanıyor.	

Yine	 Ebu	 Hanife	 ise	 öğrencilerinden	 farklı	 olarak	 vakfı	
başka	 şekilde	 tanımlıyor	 ona	 göre	 ‘’bir	 malı	 vakfedenin	
mülkünde	alıkoymak	ve	menfaatlerini	 tasadduk	etmekten	
ibarettir’’.	

Bu	 iki	 tanım	 arasındaki	 görüş	 farklılıkları	 yine	 Hanefi	
hukukçular	 arasında	 çeşitli	 tartışmalara	 yol	 açtı	 ve	 daha	
sonraki	 başlıklarda	 göreceğimiz	 gibi	 bu	 tartışmaları	
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çözebilmek	 için	 aslında	 genel	 teoriden	 dışarıya	 sapmak	
zorunda	kaldılar.		

OSMANLI’DA	VAKIFLAR	
Vakıf	 kurumu	 özellikle	 Osmanlı	 Devleti’nde	 çok	 önemli	
hizmetleri	 ifa	 etmek	 için	 geliştirildi.	 Bu	 kurum	 hem	 dini	
hem	 hukuki	 hem	 sosyal	 ve	 hatta	 askeri	 etkenlerin	 etkisi	
altında	 başka	 hiçbir	 kurumda	 rastlanmayacak	 şekilde	
gelişme	 gösterdi.	 Böylece	 birçok	 hizmet	 Osmanlı	
döneminde	vakıflar	aracılığıyla	yürütüldü.	Örneğin	hastane	
yapımı,	 hastaların	 tedavisi,	 medreselerin	 inşası	 ve	
buralardaki	eğitim	ve	öğretim	faaliyetlerinin	sürdürülmesi,	
köprü,	 yol	 gibi	 her	 türlü	 bayındırlık	 hizmetinin	 yapılması	
ya	 da	 ibadet	 kurumlarının	 camilerin	 yapılması	 bunların	
başında	gelir.		

Kökenine	 dönecek	 olursak	 Kuranı	 Kerim’de	 vakıfla	 ilgili	
herhangi	 bir	 ayet	 bulunmamakta,	 bazı	 araştırmacılar	
vakfın	kaynağı	olarak	Roma	Hukukunu	göstermekteler	bir	
diğer	 kısmı	 Doğu	 Roma	 İmparatorluğunun	 yani	 Bizans’ın	
kaynaklık	 ettiğini	 iddia	 ediyorlar	 fakat	 bu	 iddia	 da	 tam	
olarak	temellendirilmiş	değil	çünkü	İslam	devleti	Bizans	ile	
iletişime	 geçmeden	 önce	 de	 vakıflar	 kuruyordu	 ve	 bu	
önceki	 vakıfların	 temelini	 izah	 edemiyorlar	 bu	
araştırmacılar.	

Toparlayacak	 olursak	 ne	 kadar	 geriye	 gidersek	 gidelim	
özellikle	 dini	 amaçlarla	 kurulan	 vakıflara	 ilkel	 de	 olsa	
rastlıyoruz.	 Bu	 her	 kültürde	 görülen	 bir	 uygulama	 ve	
çoğunlukla	 dediğim	 gibi	 dini	 hizmetleri	 verebilmek	 için	
çeşitli	malların	din	yararına	tahsis	edilmesiyle	ortaya	çıkan	
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bir	 kurumdur.	 Hindistan’da	 Budist	 vakıflarını	 Budizm’in	
başından	 itibaren	 görüyoruz,	 Avrupa’da	 da	 Hristiyan	
vakıflarını	Hristiyanlığın	kurulmasında	 itibaren	hatta	orta	
doğudan	 itibaren	 takip	 edebiliyoruz.	 Aynı	 şekilde	 İslam	
devletlerinde	de	Kuranı	Kerim’in	 indirilmesinden	 itibaren	
başlamıştır.	Ama	herhangi	bir	ayet	bulunmaz.	

Peki	 vakıflar	 neden	 en	 üstün,	 ihtişamlı	 seviyeye	 Osmanlı	
Devleti’nde	 kavuşmuştur	 sorusunun	 cevabı	 ise	 şu;	
öncelikle	bu	vakıflar	hayır	amacıyla	kurulan	vakıflar	ve	bu	
sayede	de	 insanlar	Allah’ın	hoşnutluğunu	kazanacaklarına	
inanıyorlar.	 Vakıfların	 kurulmasında	 en	 birinci	 etken	 bu	
inançtı.	 Kişi	 öldükten	 sonra	 da	 isminin	 yaşayacağını	
düşünüyordu	 ve	 bu	 sayede	 de	 hayır,	 sevap	 kazanacağını	
düşünüyordu.	

Vakıfların	 gelişme	 nedenlerinin	 ikincisi	 ise	 devletin,	
kendisinin	 yerine	 getirmek	 zorunda	 olduğu	 kamuya	
yönelik	 birtakım	 hizmetlerin	 şahıslar	 tarafından	 kurulan	
vakıflar	 aracılığıyla	 yapılmasını	 teşvik	 etmiş	 olmasıdır.	
Özellikle	 Osmanlı	 Devleti	 bu	 tür	 şahıslar	 tarafından	
kurulan	 vakıfları	 elinden	 geldiğince	 desteklemiştir.	 Din	
eğitimi,	 bayındırlık	 ve	 sağlık	 alanında	 hizmet	 veren	
vakıflar	 bunlardandır.	 Devletin	 desteği	 bu	 hizmetlerin	 bu	
vakıflarca	yürütülmesinde	hem	etkinlik	hem	de	devamlılık	
bakımından	faydalı	olmuştur.	

Vakıfların	Osmanlı	döneminde	gelişmesinin	nedenlerinden	
bir	 diğeri	 ise	 vakfı	 kuran	 kimselerin	 kendi	 soyundan	
gelenlerin	 geleceğini	 garanti	 altına	 alma	 çabasıdır.	 Bu	
soydan	gelen	kişileri	aile	vakıfı	kurulduktan	sonra	seçerler	
ve	 bu	 seçimi	 yaparken	 liyakatsiz	 veya	 malları	 har	 vurup	
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harman	 savuracak	 kişileri	 ayırmışlar,	 bunları	 çarçur	
etmeyecek	 kişileri	 aile	 vakıfları	 aracılığıyla	 korumaya	
çalışmışlardır.		

Ayrıca	 bu	 tür	 aile	 vakıflarını	 kuran	 kişiler	 çoğunlukla	
devlet	 görevlisidir.	 Daha	 önceki	 derslerde	 anlattığım	
askeri	sınıfın	bir	kısmı	kul	statüsündeydi	ve	bu	nedenle	de	
öldükten	 sonra	 malları	 müsadere	 edilirdi.	 Bunu	 önlemek	
ve	ailelerinin	geleceğini	garanti	altına	almak	amacıyla	aile	
vakfı	kurmaya	başladılar.	

VAKFIN	UNSURLARI	
Vakfın	unsurlarına	gelecek	olursak	öncelikle;	

• Belirli	bir	malı/malları	vakfeden	kimse	başta	gelir.	

Vakıf	 kişinin	malvarlığında	 azalmaya	 yol	 açan	 bir	 hukuki	
işlemdir	 bu	 nedenle	 vakfı	 kuran	 kimsenin	 tam	 fiil	
ehliyetine	 sahip	 olması	 gerekmektedir	 bu	 durumda	
olmayan	 küçükler,	 akıl	 hastaları	 veya	 akıl	 zayıfları	 vakıf	
kuramaz	 veli	 ya	 da	 vasisinin	 izni	 dahi	 olsa	 hiçbir	 şekilde	
vakıf	 kurma	 ehliyetleri	 yoktur.	 Bunun	 dışında	 miri	
toprakları	 tasarruf	 edenler,	 mülkiyeti	 devlete	 ait	 olan	
topraklar	üzerinde	ekim	yapanlar	mülkiyet	hakkına	sahip	
olmadıkları	için	de	vakıf	kuramazlar	bu	topraklar	üzerinde	
sadece	kullanım	hakkına	sahiplerdir.	

Vakfı	 kuran	 kişinin	 cinsiyeti	 önemli	 değildir	 kadınlar	 da	
erkekler	 de	 hür	 kişiler	 ise	 ve	 tam	 ehliyetlilerse	 vakıf	
kurabilirler.	Burada	çok	büyük	bir	fark	da	yoktur.	Örneğin	
1546	tarihli	Vakıflar	Tahrir	Defterinde	kayıtlı	2517	vakfın	
913	 ünün	 kadınlar	 tarafından	 kurulduğunu	 görüyoruz	 ki	
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bu	 bahsettiğimiz	 yıllar	 gayet	 erken	 yıllar.	 Buradan	
çıkartacağımız	sonuç	da	herhangi	bir	hür	kişinin	kadın	ya	
da	 erkek	 fark	 etmez	 istediği	 zaman	 mallarını	 vakfetmek	
suretiyle	vakıf	kurabildiğidir.		

• Bir	irade	beyanına	da	ihtiyaç	vardır.		

Bu	 irade	 beyanının	 vakfı	 kuracak	 kişi	 tarafından	
açıklanması	 gerekir.	 Kural	 olarak	 da	 bu	 beyanın	 yazılı	
olması	 şart	değildir.	 Sözlü	bir	 şekilde	de	vakıf	kurulabilir.	
Ayrıca	 bir	 vakıf	 senedine	 ihtiyaç	 yoktur	 kurulması	 için.	
Ancak	 vakfın	 şartları	 genellikle	 uzun	 metinlerden	
oluştuğundan	bunların	sağlıklı	bir	şekilde	yürütülebilmesi	
ve	 tespit	 edilebilmesi	 için	 yazılı	metnin	 olması	 gerekliliği	
yararlı	 görülmüştür	 ve	 vakfın	 dönülmesi	 imkânsız	
vakıflardan	 olabilmesi	 için	 de	mahkemeye	 tescili	 zorunlu	
kılınmıştır	 ama	 baştan	 da	 söylediğim	 gibi	 asıl	 olan	 irade	
beyanının	 yazılı	 olması	 değildir	 sözlü	 de	 olabilir.	 Fakat	
Hanefi	 imamlarının	 vakfın	 tanımındaki	 farklılıkları	
nedeniyle	 de	 daha	 sonraki	 yüzyıllarda	 kurulan	 vakıfların	
mahkemece	 tescil	 edilmesi	 gerekliliği	 ortaya	 çıkmıştır	 ki	
vakfı	kuran	bir	daha	geri	dönemesin	bu	vakıftan.	

Yine	 vakıf	 kuracak	 kişi	 sağlığında	 mallarının	 tahsisi	 ile	
vakıf	 kurabileceği	 gibi	 vasiyetname	 yoluyla	 da	 vakıf	
kurabilir.	 Yani	 Vakıfın	 ölümünden	 sonra	 şartlarını	
doğurmak	 üzere	 de	 vakıf	 kurulabilir	 ama	 bu	 durumda	
vakfa	 vasiyet	 yoluyla	 tahsis	 edilen	malvarlığı	 vasiyet	 için	
getirilen	 sınırlamalara	 tabii	 olarak	 vakfedilebilir.	 Saklı	
paylar	 göz	 önüne	 alınıp	 onlar	 çıkarıldıktan	 sonra	 ancak	
geri	kalan	mal	üzerinde	vakıf	kurulabilir.		
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• Yine	 bir	 vakıftan	 bahsedebilmek	 için	 senedinde	
kurulduğu	 anda	 istenen	 hayır	 amacını	
gerçekleştirmek	 üzere	 bir	 malvarlığının	 tahsis	
edilmesi	şarttır.		

İrade	 beyanında	 da	 bu	 verilecek	 mallar	 açık	 bir	 şekilde	
belirtilmiş	 olmalıdır.	 İslam	 hukukçuları	 vakıfların	 süresiz	
olarak	 kurulacaklarını	 göze	 alarak	 vakfa	 tahsis	 edilen	
malların	 kural	 olarak	 taşınmaz	 mallar	 olması	 gerektiğini	
şart	koşmuşlardır.	Ancak	bu	şartın	iki	istisnası	vardır:	biri	
zaruret	hali	ikincisi	örfi	nedenler.	

Zaruret	 halinde	 bir	 gayrimenkul	 vakfedilirken	 ona	 bağlı	
olarak	 bazı	 menkullerin	 de	 vakfedilmesi	 gerekebilir.	
Örneğin	vakfedilen	bir	çiftlikte	bulunan	bazı	zirai	aletlerin	
ve	 hayvanların	 da	 vakfedilmesi	 bunların	 arasında	
sayılabilir.	

Örf	ve	adetlerden	kaynaklanan	istisnada	ise	o	toplumda	ya	
da	 devlette	 bulunan	 adetlere	 göre	 vakfedilebilir	 bazı	
mallar	 vardır	 bu	 da	 gayrimenkul	 şartına	 bağlı	 olmaksızın	
vakfedilebilme	 yetisini	 doğurur.	 Osmanlı	 devletinde	 para	
vakıfları	 kitap	 vakıfları	 ya	 da	 silah	 vakıfları	 buna	 örnek	
olarak	gösterilebilir.	

• Vakfedilen	 malın	 Hanefilerdeki	 mal	 tanımına	 uygun	
olması	gerekmektedir	yani	 fiziki	bir	varlığının	olması	
şarttır.		

Bir	 malın	 çıplak	 mülkiyeti	 vakfedilenden	 alıkonularak	
kullanım	 hakkı	 ya	 da	 daha	 da	 kuvvetlendirilmiş	 şekilde	
tasarruf	hakkı	vakfedilemez.	Aynı	şekilde	alacak	hakları	da	
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vakfedilemez.	 Bunun	 tek	 istisnası	 bu	 hakkın	 vasiyet	
yoluyla	vakfedilmesidir.	

Vakfa	tahsis	edilmiş	mal	ya	vakfın	amacının	gerçekleşmesi	
için	bizzat	kullanılan	bir	maldır	ya	da	vakfa	gelir	getirmek	
üzere	 tahsis	 edilmiş	 bir	 maldır.	 Birinci	 grupta	 camiiler,	
medreseler,	köprü	ve	çeşmeler	örnek	olarak	gösterilebilir.	
Bunlardan	 doğrudan	 doğruya	 hayır	 amacı	 güdülerek	
yararlanılabilir.	 İkinci	 grupta	 ise	 çiftlikler,	 iş	 hanları,	
değirmenler	 ya	 da	 evler	 kullanılır	 bunların	 kiralarından	
gelen	gelirle	çeşitli	hayır	işleri	gerçekleştirilebilir.	

• Vakfın	 bir	 unsuru	 da	 vakıftan	 yararlananlar	 olarak	
açıklanabilir.		

Bu	 yararlananlar	 vakfın	 kurucusuna	 yabancı	 kimseler	
olabileceği	 gibi	 yine	 Ebu	 Yusuf’a	 göre	 vakfedenin	 kendisi	
ya	da	yakınları	olabilir.	 İşte	Ebu	Yusuf’un	bu	görüşü,	vakıf	
tanımı	 nedeniyle	 aile	 vakıflarının	 kurulabilmesi	 mümkün	
olmuştur	 Hanefi	 mezhebinde.	 Yine	 Osmanlı	 hukuk	
tarihinde	 de	 geniş	 bir	 uygulama	 alanı	 bulmuştur	 bu	 aile	
vakıfları.		

Yine	 okul,	 çeşme,	 köprü,	 kütüphane	 gibi	 hayır	 kurumu	
tipindeki	 vakıflardan	 herkes	 yararlanabilir	 ancak	 aşhane	
ya	 da	 fakirhane	 gibi	 sadece	 fakirlerin	 kullanımına	
bırakılmış	 yerlerden	 ancak	 bu	 statüdeki	 kişiler	
yararlanabilir.	

Peki	 vakfın	 kurulabilmesi	 için	 vakıftan	 yararlananların	
bunu	kabul	etmesi	şart	mıdır?		Bir	diğer	ifade	ile	vakıf	tek	
taraflı	mı	kurulur	yoksa	çift	taraflı	bir	hukuki	işlem	midir?	
Genel	 olarak	 bütün	 tanımlara	 baktığımızda	 vakfın	 tek	
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taraflı	 bir	 işlem	 olduğunu	 söyleyebiliriz.	 Vakıftan	
yararlananların	 kabul	 etmeleri	 kendi	 yararlanmaları	 için	
aranır	 sadece,	 vakfın	 kurulması	 için	 bir	 geçerlilik	 nedeni	
değildir.	 Bu	 aile	 vakıflarında	 da	 hayır	 vakıflarında	 da	
böyledir.	

Vakfın	 esas	 olarak	 sözlü	 beyan	 ile	 kurulabileceğini	
söylemiştim.	Sözlü	şartın	kural	olduğu,	sözlü	 irade	beyanı	
olmaksızın	 sadece	 yazı	 ile	 vakıf	 senedinin	 tanzim	
edilememesi	üzerinden	çıkar.	Fakat	vakıflardan	bu	şekilde	
dönülebilir,	 vakıflardan	 dönüldüğü	 takdirde	 de	 örneğin	
Osmanlı	 devletinde	 insanların	 kullandığı	 işlemler	 yarım	
kalabilir	 aşhaneler	 yemek	 vermeye	 devam	 etmez	 ve	 bir	
kısım	 muhtaç	 da	 bundan	 faydalanamaz.	 Bu	 nedenle	 Ebu	
Hanife’nin	 tanımına	 uyularak	 kurulup	 dönülen	 vakıflar	
çeşitli	 sosyal	 sorunlar	 ortaya	 çıkarmıştır	 Osmanlı	
tarihinde.	 Bunu	 önleyebilmek	 amacı	 ile	 Ebu	 Yusuf’un	
tanımının	 geçerli	 olabilmesi	 amacıyla	 mahkemenin	 bu	
vakıfları	 tescil	 şartı	 bundan	 sonraki	 yıllarda	 aranmıştır.	
Şöyle	 ki	 bu	 vakıflar	 mahkemeye	 gidip	 vakfın	 kendisini	
tescil	 ettirdiklerinde	artık	dönülemez	vakıf	 haline	 gelirler	
bundan	 sonra	 vakfı	 kuranın	 (vakıfın)	 veya	 mütevellinin	
ölmesi	 veya	 artık	 hayır	 amacının	 gerçekleştirilemeyecek	
durumda	 olması,	 malların	 ortadan	 kalkması	 durumunda	
bile	bu	vakıflar	dönüştürülerek	başka	şekillerde	yine	hayır	
amaçlarını	 yerine	 getirmeye	 devam	 ederler.	 Çünkü	 artık	
mahkemenin	 kararından	 sonra	 bir	 dönülemezlik	 şartı	
oluşmuştur	 ve	 bu	 kesin	 bir	 karardır.	 Yine	 Osmanlı	
uygulamasında	 Ebu	 Yusuf’un	 içtihadına	 göre	 artık	 bu	
mahkeme	kararıyla	vakıftan	dönülemeyeceğine	hükmedilir	
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böylece	kesin	hüküm	oluşturulan	vakıflar	bunun	ardından	
dönülemez	vakıf	haline	gelir.		

Vakıflar	 mütevelli	 tarafından	 idare	 edilir.	 Vakfı	 kuran	
mütevelli	 olabileceği	 gibi,	 vakfı	 kuranın	 dışında	 senette	
ismi	yazan	kişi	de	mütevelli	olarak	vakfı	yönetebilir.	Vakıf	
senedinde	 eğer	 belirtilmediyse	 mütevellinin	 seçimini	
hâkim	 yapar	 ve	 ondan	 sonra	 da	 senette	 nasıl	 seçileceği	
belirtilmemişse	 sonraki	 seçimleri	 de	 hakim	 yapar.	
Mütevellinin	 tam	eda	 ehliyetine	 sahip	 olması	 şarttır.	 Yani	
temyiz	gücü	 tam	olmalıdır,	buluğ	çağına	erişmiş	olmalıdır	
artı	 reşit	 olmalıdır.	 Bunun	 yanında	 bir	 de	 adaletli	 olması	
beklenir.	 Toplum	 içinde	 herhangi	 bir	 suça	 karışmış	
olmaması	 şartı	 da	 vardır.	 Mütevelli	 vakfı,	 senetteki	
kurallara	 göre	 ve	 vakfı	 zarara	 uğratmayacak	 şekilde	
yönetmek	 zorundadır.	 Eğer	 bu	 kurallara	 uymuyorsa	 ve	
vakfa	zarar	veriyorsa	bunu	tazminle	yükümlüdür.	Bu	zarar	
veren	 vakfın	 kurucusu	 da	 olabilir	 ama	 fark	 etmez	 bu	
kişinin	 hâkim	 tarafından	 değiştirilmesi	 gerekir	 zararın	
tespit	edildiği	anda.		

Vakıflar	süresiz	olarak	kurulurlar	ve	sona	ermeleri	 tanımı	
gereği	 mümkün	 değildir	 ama	 bir	 şekilde	 hayat	 koşulları	
gereği	 eşyalar	 yıpranır	 ya	 da	 artık	 kullanılması	 mümkün	
olmayan	bir	hale	gelir	ama	bu	durumlarda	da	vakıflar	sona	
ermez.	 Örneğin	 aile	 vakıflarında	 da	 vakıftan	 yararlanan	
ailenin	 herhangi	 bir	 ferdi	 kalmamış	 olsa	 dahi	 bu	 durum	
değişmez.	Her	iki	durumda	da	vakıf,	fakirlerin	yararlandığı	
bir	hayır	vakfı	haline	dönüşür	ve	varlığını	sürdürür.		

Ancak	 yine	 dediğim	 gibi	 bu	 vakfa	 tahsis	 edilmiş	 mallar	
yararlanılamaz	 hale	 veya	 gelir	 getirmez	 hale	 gelirse	 bu	



	

13	
	

durumda	hukuken	vakfın	dönüştürülmesinden	bahsederiz.	
Bu	 sayede	 örneğin	 artık	 işlenemeyen	 toprak	 satılır	 ve	
vakfın	 amacının	 devamına	 hizmet	 edecek	 şekilde	 yeni	
taşınmazlar	alınır	ve	bu	şekilde	vakıf	devam	eder.		

Vakıf	 senedinde	 bu	 dönüşümle	 ilgili	 herhangi	 bir	 atıfta	
bulunulmasına	 ihtiyaç	 yoktur	 vakıf	 artık	 amacına	 hizmet	
edemiyorsa	 vakfın	 bir	 şekilde	 dönüştürülüp	 yine	 yararlı	
hale	 getirilmesi	 şarttır.	 Eğer	 bir	 vakıf	 üzerinde	 değişme	
ihtiyacı	 hissedilirse	 buna	 sadece	mütevelli	 karar	 veremez	
yine	 hâkimin	 de	 bu	 dönüşüme	 değişime	 onay	 vermesi	
şarttır.		

16.yy’dan	 itibaren	 Osmanlı	 devletinde	 artık	 bu	 tür	
dönüşümler	 çok	 görüldüğünden	 ve	 olumsuz	 amaçlarla	
kullanıldığından	yani	mallar	çoğunlukla	yağmalandığından	
artık	 bu	 yüzyıldan	 sonra	 vakıfların	 dönüşümünde	
padişahın	 da	 onayı	 aranmıştır.	 Böylece	 de	 hizmetlerin	
aksamaması	amaçlanmıştır.		

VAKIFLARIN	AYRIMLARI	
Vakıflar	 kurulmalarında	 gözetilen	 amaca	 göre,	 tahsis	
edilen	mallara	göre	ya	da	vakfın	nasıl	idare	edildiğine	göre	
çeşitli	ayrımlara	tabidir.	

Amaçlarına	göre	ayrım	
İki	çeşit	vakıf	vardır:		

1. Hayır	vakıfları		
2. Aile	vakıfları.	

Vakıf	 dendiğinde	 akla	 gelen	 ilk	 vakıf	 hayır	 vakıflarıdır.	
Vakıfların	 tamamı	 başından	 beri	 aslında	 hayır	 hizmetleri	
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için	 kurulmuşlardır.	 Bunda	 da	 temel	 kural	 malların	
aslından	 veya	 gelirlerinden	 tüm	 insanların,	 fakir	 ve	
muhtaçların	 yararlanmasıdır.	 Türk	 hukuk	 tarihinde	
rastladığımız	 vakıfların	 büyük	 bir	 kısmı	 da	 bu	 tür	 hayır	
vakıflarıdır.		

Bazı	 zorunluluklardan,	 özellikle	Osmanlı	 devletinde	 ikinci	
bir	vakıf	türünü	de	görüyoruz;	aile	vakıfları.	

Vakfı	 kuran,	 vakıftan	 yararlanacak	 kimseler	 olarak	 kendi	
soyundan	 gelenleri	 seçer	 bu	 durumda	 bir	 aile	 vakfı	
kurulur.	 Hukukçuların	 büyük	 bir	 kısmı	 bu	 tür	 vakfın	
gerçek	 bir	 vakıf	 olmadığını	 savunur.	 Aile	 vakfının	 İslam	
hukuku	 kurallarına	 göre	 mümkün	 olmadığını	 iddia	 eder.	
Fakat	 Osmanlı	 devletinde	 özellikle	 uygulamalı	 olarak	 ve	
gereklilik	 nedenleriyle	 aile	 vakıflarının	 kurulduğunu	
görüyoruz.		

Bu	iki	ana	ayrımın	dışında	amaçlarına	göre	üçüncü	bir	tür	
vakıf	 daha	 vardır;	 karma	 vakıf.	 Aile	 vakıfları	 ile	 hayır	
vakıflarının	 birleşiminden	 oluşur.	 Çünkü	 yine	 aile	 vakfını	
kuranlar	 çok	 fazla	 şikâyet	 almaması	 için	 iki	 ayrı	 amaca	
hizmet	 etmek	 üzere	 mallarını	 tahsis	 ederler.	 Bir	 kısmı	
hayır	 işleri	 için	harcanır	bir	 kısmı	da	 ailenin	 geleceği	 için	
kullanılır.	Bu	tür	vakıflar	karma	vakıf	olarak	adlandırılıyor.		

Mülkiyetlerine	göre	ayrım	
Bir	diğer	ayrım	vakfın	gerçek	olup	olmadığına	göre	yapılan	
ayrım:	

1. 	Sahih	vakıflar	
2. 	Gayr-i	Sahih	vakıflar	
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Sahih	 vakıflar,	 malların	 çıplak	 mülkiyetinin	 ve	 tasarruf	
hakkının	birlikte	vakfedildiği	vakıflardır	ki	asıl	vakıflar	da	
bunlardır.	 Buradaki	 ‘sahih’	 kelimesi	 geçerli	 anlamında	
değil	 gerçek	 vakıf	 anlamında	 kullanılmakta.	 Çünkü	 az	
sonra	 göreceğimiz	 gibi	 gayrisahih	 vakıflar	 da	 vakıftır	
aslında	ama	gerçek	vakıflar	değillerdir	yani	daha	doğrusu	
vakıf	tanımına	girmezler	ama	yine	hayır	amacıyla	devletin	
kurduğu	vakıflardır.	Fakat	bilmemiz	gereken	asıl	şey	sahih	
vakıflar	 çoğunluktadır	 Osmanlı	 devleti	 tarihinde	
görülmektedir.	 Bu	 sahih	 vakıfların	 içerisinde	 kafanız	
karışmasın	 diye	 özellikle	 vurguluyorum	 aile	 vakıfları	 da	
vardır	her	ne	kadar	tartışmalar	olsa	da	sahihtir.		

Gayr-i	sahih	vakıflar	ise	miri	arazi	üzerinde	yani	mülkiyeti	
devletin	 olan,	 aslında	 gerçek	 kişiler	 tarafından	
bağışlanamaz	 ya	 da	 vakıf	 kurulamaz	 araziler	 üzerinde	
kurulur.	 Fakat	 dediğim	 gibi	 Osmanlı	 devleti	 halkın	
yararlanması	 için	 asıl	 vakıftan	 farklı	 olarak	 gayrisahih	
vakıfların	 da	 kurulmasına	 izin	 vermiştir.	 Bir	 tür	 kamu	
hizmeti	 olarak	 algılayabilirsiniz	 bunu.	 Bu	 tür	 vakıflarda	
arazinin	 mülkiyeti	 yine	 devlette	 kalmaktaydı	 miri	 arazi	
olduğu	 için	 fakat	 tasarruf	 hakkı	 veya	 vergi	 gelirleri	 vakfa	
devredilmekteydi.	 Bu	 tür	 vakıflar	 kamuya	 yararlı	
hizmetlerin	 yaygınlaşması	 ve	 aksamaması	 için	 Osmanlı	
devletinin	 pratik	 olarak	 kurduğu	 vakıf	 türüydü.	 Gayr-i	
sahih	vakıfların	kurulabilmesi	için	iki	şartın	gerçekleşmesi	
gerekmekte;	öncelikle	böyle	bir	vakfa	miri	arazinin	tahsisi	
için	 padişahın	 açık	 bir	 izni	 olmalı.	 İkinci	 olarak	 da	 vakfın	
esasen	 devletin	 yerine	 getirmesi	 gereken	 bir	 hayır	
hizmetini	 yapıyor	 olması	 gerekir.	 Bu	 şart	
gerçekleşmemişse	 yapılan	 tahsis	 geçersiz	 olur	 ve	 vakıf	
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olarak	 tescil	 edilmez.	 Bu	 tür	 vakıfların	 yaygınlaşması	
birtakım	 kamu	 hizmetlerinin	 devamını	 sağlamışsa	 da	
devletin	 vergi	 gibi	 önemli	 gelir	 kaynaklarının	 da	 bu	
vakıflara	gitmesi	sonucunu	da	doğurmuştur.	Bu	nedenle	de	
devlet	 zaman	 zaman	 bu	 tür	 vakıfların	 kurulmasını	
engellemiş	ve	azaltma	yoluna	gitmiştir.		

İşletilmelerine	göre	ayrım	
Son	 olarak	 üçüncü	 bir	 ayrım	 ise	 vakfa	 gelir	 getiren	
malların	 tabi	 oldukları	 statüye	 göre	 yapılan	 ayrımdır.	 Bu	
vakıfları	üç	ana	gruba	ayırabiliriz:	

1. Tek kiralı vakıflar:	 Bir	 vakfa	 gelir	 getirmek	 üzere	 tahsis	
edilen	 malların	 normal	 işletme	 şekli	 1	 veya	 3	 yıllığına	
kiraya	 verilmesidir.	 Yani	 bir	 çiftlikten	 elde	 edilecek	
ürünlerin	satılması	yoluyla	gelecek	para	ile	yapılacak	olan	
hizmetler	 çeşitli	 kişilere	 bir	 ya	 da	 üç	 yıllığına	 kiraya	
vermek	 suretiyle	 yapılır.	 Bu	 sürenin	 sonunda	 kira	 ya	
yenilenir	aynı	kişiyle	yeniden	kira	sözleşmesi	yapılır	ya	da	
ondan	 vazgeçilir	 bir	 üçüncü	 kişiye	 bu	 mal	 kiralanır	 ve	
gelirinin	 vakfa	 tahsisi	 sağlanır.	 Bu	 İslam	 hukukuna	 göre	
kira	 sözleşmeleri	 için	 genel	 kuraldır.	 Bur	 tür	 vakfın	
gayrimenkulü	 ömür	 boyu	 kiracının	 tasarrufunda	 kalmaz	
veya	 öldükten	 sonra	 tasarruf	 hakkı	 mirasçısına	 geçmez.	
Sürenin	dolması	ile	bu	kira	akitleri	yenilenir.	

2. İki kiralı (İcâreteynli) vakıflar:	Bu	tür	vakıflar	asıl	olan	yani	
tek	kiralı	vakıflardan	farklı	olarak	zaruret	hali	nedeniyle	
doğmuştur.	Daha	önceki	uygulamalarda	tek	tip	
rastlanırken	16.yy’ın	sonlarından	itibaren	yaygınlık	
kazanmıştır.	Bu	dönemde	özellikle	yerleşim	bölgelerinde	
tek	kiralı	vakıflar	zamanla	tahribata	uğradı	veya	yangınlar-
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depremler	nedeniyle	harap	oldular.	Normal	vakıf	
gelirleriyle	bunların	tamir	edilmesi	mümkün	olmamaya	
başladı	ya	da	yeniden	inşası	o	gelirlerle	sağlanılmamaya	
başladı.	Bu	durumda	da	vakıflar	gelirsiz	kalıyor	ve	
bulundukları	yerleri	de	harap	bir	durumda	bırakıyorlardı.	
Bu	da	şehir	güvenliği	açısından	pek	istenen	bir	durum	
değildi.	Bu	duruma	bir	çare	olarak	vakıf	
gayrimenkullerinin	kiraya	veriliş	şekli	değiştirildi	ve	bu	
değişiklik	sonucu	da	ortaya	iki	kiralı	vakıflar	çıktı.	Osmanlı	
hukukunda	da	İslam	hukukunda	da	kira	akdi	belirli	
sürelerle	yapılırdı	ve	kiralayan	kişinin	ölmesi	halinde	de	
bu	mirasçılarına	kalmazdı.	İşte	icareteynli	vakıflarda	bu	
zorunluluk	nedeniyle	yani	harap	olma	durumu	nedeniyle	
asıl	kuraldan	sapıldı	ve	belirli	sürelerle	kiraya	verme	
durumu	bırakıldı	artık	vakıf	malları	süresiz	olarak	
kiralanmaya	başlandı.	Kiracı	öldüğünde	kira	akdinin	belirli	
esaslar	dahilinde	mirasçılar	için	de	geçerli	sayılması	kabul	
edildi.	Buna	karşılık	yine	farklı	olarak	kiracıdan	
gayrimenkulün	değerine	yakın	bir	para	alınıyordu	bu	kira	
akdi	kurulduğu	esnada	bu	sayede	de	vakıf	büyük	bir	gelire	
tabi	oluyordu	bunun	yanında	da	yıldan	yıla	cüzi	bir	kira	da	
alınmaktaydı.	Bu	iki	kira	nedeniyle	iki	kiralı	vakıf	olarak	
adlandırıldı	bu	tür	vakıflar.	Bu	sayede	de	hem	vakıf	malları	
harap	olmaktan	kurtuldu	hem	de	sürekli	olarak	sabit	bir	
gelire	sahip	oldu.	Yine	icareteynli	vakıflarda	gerek	arsa	
gerekse	üzerine	inşa	edilen	binalar	yine	mülkiyet	olarak	
vakıflardaydı.	Bu	malların	mülkiyetini	kiralayana	doğal	
olarak	devretmiyorlardı	sadece	süresiz	olarak	tasarruf	
hakkı	kiralayandaydı.	Yine	ana	kuraldan	farklı	olarak	bu	
kiracının	tasarruf	hakkı	birçok	yönden	mülkiyet	hakkına	
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yakındı	ancak	mutasarrıfın	mirasçısız	ölmesi	durumunda	
bu	malın	tasarruf	hakkı	da	vakfa	geri	dönerdi	ve	istediği	
kişiye	aynı	şartlar	dahilinde	yeniden	kiralayabilirdi. 

Bu	 uygulama	 Cumhuriyet	 Döneminde	 de	 sürdü.	 1935	
tarihinde	 Vakıflar	 Kanunu’nun	 kabulü	 ile	 bahsettiğim	 iki	
kiralı	 vakıflar	 tasfiye	 edildi.	 Bu	 kanunla	 artık	 icareteynli	
vakıfların	 kurulamayacağı	 ve	 eskilerinin	 de	 senelik	 kira	
bedellerinin	yirmi	katı	bir	 taviz	bedeliyle	mutasarrıflarına	
devredilebileceği	 esası	 getirildi.	 Mutasarrıflar	 bu	 bedeli	
ödemeseler	 dahi	 on	 yıllık	 kullanımlarından	 sonra	 yani	
1935	 yılından	 itibaren	 on	 yıllık	 kullanımlarından	 sonra	
mülkiyeti	mutasarrıflara	 geçecekti.	 Devlet	de	 alacaklarını,	
kişiden	tahsil	edecekti.	Çok	uzun	yıllar	geçmesine	rağmen	
hala	 daha	 çeşitli	 dosyalar	 geliyor	 bize	 ve	 halen	 bu	 tür	
vakıfların	az	kalmış	da	olsa	tasfiyesi	devam	etmekte.		

3.Mukâtaalı vakıflar:	Bu	 tür	 vakıflarda	da	 çeşitli	 nedenlerle	
malların	harap	olmuş	olduğunu	görüyoruz.	

İhya	edilmek	üzere	bu	malların	yeninden	kullanılmasına,	
hayata	döndürülmesi	amacıyla	mukataalı	vakıf	türü	de	
ortaya	çıkarılmış	Osmanlı	Devleti	tarafından.	Bu	tür	
vakıflarda	mütevellinin	vakfı	kendi	kararıyla	mukataalı	
vakfa	döndürmesi	mümkün	değil.	Hâkimin	görüşü	alınacak	
ondan	sonra	da	padişahın	izniyle	ancak	normal	bir	vakıf,	
yani	tek	kiralı	bir	vakıf	mukâtaalı	vakıf	haline	dönüşecekti.	
Bunun	icâreteynli	(iki	kiralı)	vakıflardan	farkı	ise	burada	
arazinin	mülkiyeti	yine	vakıftaydı	fakat	arazi	üzerindeki	
yapıların	ve	örneğin	ağaçların	mülkiyeti	mutasarrıfta	
olacaktı	kiralayan	tarafın	olacaktı.	Mutasarrıf	kendi	binası	
ve	ağaçlarının	bulunduğu	arsa	için	de	her	yıl	mukataa	adı	
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verilen	belirli	bir	ücret	ödeyecekti	vakfa.	Bu	tür	vakıflarda	
da	mal	başkasına	devredilebilirdi.	Mutasarrıf	zaten	
kendisine	ait	olan	binaları	vakfa	danışmadan	satabilirdi.	
Bunları	satın	alan	yeni	malik	de	taşınmazların	bulunduğu	
arsanın	kararlaştırılan	zemin	kirasını	vakfa	ödemek	
zorundaydı.	Aynı	şekilde	1935’e	kadar	bu	tür	vakıflar	
kuruldu.	Bu	tarihten	sonra	da	tasfiye	sürecine	girildi.	
Burada	bitiriyorum	haftaya	ceza	hukuku	ile	devam	
edeceğiz.	Muhtemelen	haftaya	Cuma	da	vizeler	açıklanır	
diye	tahmin	ediyorum	arkadaşlar.		
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Bu	 çalışma	 notu,	 üç	 haftada	 bir	 yayımlanmak	 üzere	
Türk	 Hukuk	 Tarihi	 dersinde	 işlenen	 konuları	 ders	
sistematiğine	 en	 yakın	 şekilde	 okuyucuya	 aktarmak	 için	
tamamen	 gönüllü	 kişilerce	 hazırlanmıştır.	 Ticari	 maksat	
gütmeyen	herkes	tarafından	çoğaltılabilir.		
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22.02.2019	

GİRİŞ		
Geçen	hafta	cezaya	giriş	yapmıştık,	vazgeçtim	ondan.	Yine	
geçen	dönem	mahkemeleri	atlamıştık,	Tanzimat’la	birlikte	
anlatırım	 demiştim.	 Fakat	 ceza	 öncesinde	 Osmanlı	 Yargı 
Teşkilatı’ndan	 bahsetme	 gereği	 duydum.	 Bu	 yüzden	 bu	
ders	ceza	yerine	mahkemelerle	devam	edeceğiz.	

OSMANLI	YARGI	TEŞKİLATI	
Bildiğiniz	 gibi	 ismi	 ne	 olursa	 olsun,	 Osmanlı	 ve	 paralel	
zaman	devletlerinde	çoğunlukla	yasama	yürütme	ve	yargı	
yetkisi	 devlet	 başkanındaydı.	 İslam	 devletlerinde	 de	
halifenin	 ya	 da	 Osmanlı	 özelinde	 padişahın	 yetkisinde	
bulunur.	Ancak	hükümdar,	yani	devlet	başkanı	bu	yetkisini	
bu	fonksiyonlarını	tek	başına	kullanamaz.	Bunu	özel	olarak	
görevlendirdiği	 vekilleri	 aracılığıyla	 kullanır	 ve	 yargı	
fonksiyonunda	 da	 hükümdar	 adına,	 padişah	 adına	
hukukun	 tayin	 ettiği	 hakimler	 yerine	 getirirler.	 Osmanlı	
Devleti	Adliyesi	 İslam	Devleti’nin	 ilk	dönemlerinde	ortaya	
konulan	 adli	 yapının	 yani	 dört	 halife	 ile	 birlikte	 başlayan	
adli	 yapının	 Kafkasya,	 Emeviler	 ve	 Memlük	 Devletleri	
aracılığıyla	işlenerek	ve	doğal	olarak	gelişerek	ortaya	gelen	
en	 gelişmiş	 biçimlerinden	 biridir.	 Bunun	 yanında,	 yani	
İslam	 devletlerinin	 yanında	 İslam	 öncesi	 Türk	
devletlerinin	 de	 çeşitli	 yargı	 fonksiyonları	 Osmanlı	
Devleti’nin	 adli	 yapısını	 desteklemiştir.	 Bu	 nedenle	 de	
İslam	 hukuk	 sistemine	 dahil	 olan	 Osmanlı	 Devleti	 hukuk	
sisteminde	 diğer	 İslam	 devletleriyle	 büyük	 benzerlikler	
vardır.	 Ama	 bu	 şekilde	 önceki	 devletlerin	 bir	 kopyası	
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olduğunu	 göstermez	 ve	 yavaş	 yavaş	 yargı	 sisteminin	 en	
gelişmiş	 halini	 Osmanlı	 Devleti’nde	 en	 azından	 1900lerin	
başına	kadar	görüyoruz.		

KADILIK	
Yargı	 kalemleri	 İslam	 devletlerinde	 kadı	 ile	 yürütülürdü,	
bu	 kadılar	 çeşitli	 yargı	 çevrelerinde	 dava	 görüp	
hallederlerdi.	 Ve	 bunlar	 bizzat	 padişah	 tarafında	 daha	
doğrusu	 halife	 tarafından	 atanırlardı,	 tayin	 edilirlerdi.	
Bizzat	 Hz.	 Muhammed’in	 ilk	 kadıları	 atadığını	 tarihte	
görüyoruz.	Yine	bunun	yanında,	yargı	fonksiyonu	halifenin	
elinde	 olduğundan,	 Hz.	 Muhammed’den	 itibaren	 devlet	
başkanlarının	 da	 özellikle	 yüksek	 yöneticilerin,	 önemli	
kişilerin	 davalarında	 görev	 yaptığını	 söyleyebiliriz.	 Hz.	
Muhammed	 döneminden	 sonra	 4	 halife	 döneminde	 de	
kadılar	 aynı	 şekilde	 tayin	 edilmiştir	 ve	 Abbasiler	
zamanında	Kadi'l-Kudât	 (Baş	kadı,	 kadıların	kadısı)	adını	
verdiğimiz,	 Adalet	 Bakanlığı’na	 benzer	 bir	 makam	 ihdas	
edilmiştir.	Ve	Abbasilerin	ilk	Kadi'l-Kudât’ı	Ebu	Hanife’nin	
öğrencilerinden	 biri	 olan	 Ebu	 Yusuf’tur.	 İlk	 olarak	 Ebu	
Yusuf	 bu	makama	 getirilmiştir.	 Bu	 tarihten	 sonra	 kadılar	
Kadi'l-Kudât	 adını	 verdiğimiz	 kişilerin	 yönetiminde	
oluyorlar	ve	Abbasi	devlet	teşkilatında	da	büyük	bir	öneme	
sahip	 oldular.	 Büyük	 Selçuklular	 da	 Abbasilerdeki	 bu	
kurumu	 alıp	 geliştirdiler	 bu	 sayede	 Kadi'l-Kudât’ı	 yavaş	
yavaş	 Türk	 İslam	 geleneklerinin	 içerisine	 girdi.	 Kadi'l-
Kudât’ı	kadıları	 tayin	ediyorlardı	ama	bunun	yanında	şeri	
davalara	 bakmakla	 da	 yükümlüydüler.	 Ve	 kadılar	 bu	
kurumla	 tayin	 edilmekteydi.	 Günümüzde	 adalet	 bakanlığı	
ile	 temyiz	 mahkemesi	 reislikleri	 gibi	 memuriyetlere	
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karşılık	 gelen	 bu	 makam	 yani	 Kadi'l-Kudât’ı	 aslında	
halifelerin	 devlet	 başkanlarının	 yetkisinde	 bulunan	 kadı	
tayinlerini	 yapıyordu.	 Ve	 yine	 devlet	 başkanın	 yargı	
yetkisini	 vermesi	 ile	 devlet	 başkanları	 adına	 kullanmaya	
başladılar.	

Bu	 Anadolu	 Selçuklu	 Devleti’nde	 ise	 yine	 Kadi'l-Kudât	
makamı	 vardı,	 fakat	 Emîr-i	dâd	 (Selçuklular	 ‘da	 başta	
devlet	aleyhine	işlenen	cürümler	olmak	üzere	şer’i	davaların	
dışındaki	 örfî	 davalara	 hükümdar	 adına	 bakan	 görevli)	
adıyla	 yeni	 bir	 görevli	 ortaya	 çıktı.	 Böylece	 Anadolu	
Selçuklu	 devletinde	 Kadi'l-Kudât’ı	 sadece	 sivil	 halkın	 şeri	
davalarına	 bakmakla	 yükümlü	 oldular,	 bunun	 dışında	
askeri	 sınıfın	davalarına	 ise	Kadıleşker	bakmaya	başladı.	
Osmanlı	 devletinde	 dediğim	 gibi	 kendine	 önceki	 Türk	
İslam	devletlerinden	etkilenmişti	ve	yine	yargı	teşkilatı	en	
azından	 Tanzimat	 dönemine	 kadar	 böyle	 devam	 etti.	
Tanzimat	 döneminde	 yargı	 teşkilatı	 ikiye	 ayrıldı.	 Çünkü	
Osmanlı	klasik	dönemindeki	yargı	teşkilatı	ile	Tanzimat	ve	
Tanzimat	 dönemi	 sonrasındaki	 yargı	 teşkilatı	 arasında	
büyük	 farklar	 vardı,	 bunlara	 sonra	 değineceğim.	 Daha	
önceki	derslerde	size	Osmanlı	dönemindeki	halkın	yapısını	
anlatmıştım.	 İki	ayrı	kurum	vardı,	 ilki	askeri	 sınıf,	 ikincisi	
de	 reaya.	 Askeri	 sınıf	 ikiye	 ayrılıyordu.	 Bunlar	 ulema	 ve	
ulema	 dışındaki	 askeri	 sınıf.	 Yani	 dini	 işlere	 bakan	
şeyhülislamlık	 ve	 diğer	 işlerle	 ilgilenen	 askeri	 sınıf	 yani	
ulema	dışında	kalan	askeri	sınıf	birbirinden	kesin	çizgilerle	
ayrılmıştı.	Osmanlı	ilmi	sınıfı	ve	teorik	olarak	yargının	başı	
olarak	da	şeyhülislamlığı	görüyoruz.	Osmanlı	devletinin	ilk	
döneminde,	 şeyhülislamlık	 müessesesi	 görünmüyor.	
Henüz	 ortaya	 çıkmadı.	 Fakat	 Osmanlı	 Devleti’nin	 daha	
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sonraki	 dönemlerinde,	 özellikle	 fatih	 sultan	 Mehmet	 ve	
sonraki	 dönemlerinde	 İstanbul	 müftüsü	 şeyhülislam	
olarak	adlandırılmaya	başlandı	ve	zamanla	şeyhülislamlık	
zamanla	 Osmanlının	 ilmiye	 sınıfının	 başı	 haline	 geldi.	 16.	
yüzyıl	 ortalarına	 kadar	 idari	 sistem	 ve	 ilmiye	 sistemini	
içerisinde	 kazaskerlik	 önemli	 bir	 konuma	 sahipti.	 Dîvân-ı	
Hümâyûn’un	 bir	 üyesi	 olan	 kazasker	 (kadı-asker:	 Osmanlı	
Devleti'nde	 şeri	 davalara	 bakan	 askeri	 hâkim)	 önemli	 bir	
konuma	sahipti.	Çünkü	bildiğiniz	üzere	şeyhülislam	Divan-
ı	 Hümayunun	 üyesi	 değildi	 fakat	 16.	 yy’dan	 itibaren	
özellikle	 ismi	 duyulan	 alimler	 sayesinde,	 yani	 ulemalar	
sayesinde,	 Şeyh	Said	Efendi gibi	 şeyhülislamlar	 sayesinde	
şeyhülislamlık	makamı	kazaskerliğin	önüne	geçti.	Bundan	
sonra	saltanat	kanadını	sadrazamlar,	yani	baş	vezir	temsil	
ederken	 hilafet	 makamını	 şeyhülislamlar	 temsil	 etmeye	
başladı.	 Manevi	 açıdan	 şeyhülislamlar	 çok	 büyük	 bir	
öneme	 sahipti.	 Devletin	 hem	 yargı	 fonksiyonu	 hem	 de	
eğitim	öğretim	ve	din	işerinin	başı	olarak	kabul	ediliyordu.	
Ancak	 bildiğiniz	 gibi	 kazaskerlik	 16.	 yy’a	 kadar	
şeyhülislamın	 önündeydi	 fakat	 zamanla	 bu	 yetkiler	
devletin	 yargı	 ve	 dini	 işleri	 ile	 ilgili	 yetkiler	 kazaskerin	
aleyhine	 döndü	 ve	 şeyhülislamlar	 bu	 zamandan	 sonra	
daha	fazla	güçlendiler.	Yine	de	de	teşkilatın	başı	olmalarına	
rağmen	 şeyhülislamlar	 çoğunlukla	 dava	 dinlemezlerdi.	
Yargı	 yetkisini	 bizzat	 kullanmazdı	 ve	hüküm	vermezlerdi.	
Buna	 karşılığında	 şeyhülislamların	 fetva	 verme	 yetkileri	
vardı.	 Verdikleri	 fetvalar	 da	 ikiye	 ayrılırdı:	 Bunlardan	 ilki	
özel	şahısların	bildirdikleri	hukuki	veya	dini	meseleleri	ile	
ilgili	 sorulara	 verdikleri	 cevaplardı.	 Bunlar	 hiçbir	 şekilde	
bağlayıcı	 kabul	 edilmezdi.	 Fakat	bunun	yanında	 ikinci	 tür	
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fetvaları	 ise	 padişahların	 veya	 devlet	 yönetiminin	 üst	
kademesinde	bulunan	şahısların	görevleri	ile	ilgili	sorulara	
verdikleri	cevaplardı,	ki	bunlar	verildikleri	andan	itibaren	
bağlayıcıydı.	 İslam	 Devleti	 hukuk	 sistemine	 dönecek	
olursak	 fetvaların	 herhangi	 bir	 şekilde	 bağlayıcılıkları	
yoktu,	 özellikle	 mahkemeler	 bu	 fetvaları	 isterse	 hükme	
etkili	bir	şekilde	kullanır,	istemezse	kullanmazdı,	bu	arada	
kadının	 bir	 inisiyatifi	 vardı	 fakat	 Osmanlı	 Devleti’nin	
hukuk	 sistemine	 uygun	 olacak	 şekilde,	 istisnai	 olarak	
Osmanlı	 devletinde	 şeyhülislamların	 padişahlara	 yönelik	
verdikleri	fetvalar	bağlayıcı	kabul	edilmiştir.	Teorik	olarak	
padişahların	 yetkisi	 sınırsızdır	 ancak	 yaptıkları	 işlerin	
şeriata	uygun,	şeri	hukuka	uygun	olduğunu	göstermek	için	
sık	 sık	 şeyhülislamlardan	 fetva	 istemişlerdir.	 Örneğin	
önemli	 devlet	 görevlerine	 siyasi	 ceza	 verecekleri	 anlarda	
şeyhülislamların	etkisi	altında	olduğu	için	askeri	sınıfın	bir	
kısmına	 siyasetten	 ötürü	 ceza	 verilebiliyordu	 bunu	
tartışmıştık,	 bu	 durumlarda	 özellikle	 şeyhülislamlardan	
fetva	 alırlardı.	 Peki	 şeyhülislamlar	 fetva	 veriyor	 muydu?	
Güçlü	 değilse	 veriyorlardı.	 Şöyle	 ki,	 şeyhülislamları	
affetmek	veya	görevden	almak	yine	padişahların	elindeydi	
bu	 nedenle	 padişahlar	 genellikle	 istedikleri	 fermanı	
şeyhülislamdan	 alıyorlardı	 fakat	 yine	 de	 güçlü	
şeyhülislamlarsa,	 örneğin	 Şeyhülislam	 Ebussuud	 Efendi	
gibi	bugüne	kadar	gelmiş	güçlü	alimlerden	biriyse,	bu	 tür	
fetvaları	 İslam	 hukuku	 gerekçesiyle	 vermeyebiliyorlardı.	
Fakat	yine	Osmanlının	belirli	dönemlerde	şeyhülislamlar	iş	
başındaki	 padişahı	 da	 azledebilecek	 güce	 sahiptiler.	 Bu	
nedenle	 iki	 taraf	 arasında	 belirli	 bir	 denge	 kurulması	
yoluna	 gidiliyordu	 çoğunlukla.	 Örneğin	 bazı	 padişahlar	
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şeyhülislam	 fetvası	 ile	 görevden	 alınmıştır,	 tahttan	
düşürülmüşlerdir,	 örneğin	 II.	 Osman,	 II.	 İbrahim,	 II.	
Mustafa	 gibi	 padişahlar	 verilen	 fetvalar	 ile	 görevden	
düştüler.	 Şeyhülislamların	 fetva	 verme	 faaliyetleri	 büyük	
bir	 yoğunluğa	 erişince	 bu	 işle	 uğraşacak	 ayrı	 bir	 daire	
kuruldu,	buna	Fetvâhâne	denildi.	Ve	başında	fetva	emini	
adıyla	 bir	 görevli	 duruyordu.	 Ancak	 yine	 padişahın	
emrettiği	konularda	şeyhülislam	fetva	vermekteydi,	bunun	
dışında	 önemli	 olmayan	 veya	 emir	 verilmeyen	 konularda	
da	şeyhülislamlar	fetva	verebilmekteydi.	Yine	dediğim	gibi	
şeyhülislamlar	 teorik	 olarak	 yargının	 başı	 olmalarına	
rağmen	 yargı	 yetkileri	 yoktu.	 Bu	 yüzden	 yargı	 kolunun	
ikinci	 ismi	 kazaskerlerdi	 ve	 15.	 Yüzyıldan	 itibaren	 ikiye	
ayrılmıştı:	Anadolu	Kazaskerliği	ve	Rumeli	Kazaskerliği.		

Esas	görevleri	askeri	sınıfın	şeri	ve	örfi	 işlerine	bakmaktı.	
Ancak	 1574	 yılına	 kadar	 yürütme	 alanında	 da	 önemli	
görevleri	 vardı.	 Peki	 neden	 şeyhülislamdan	 sonra	 ikinci	
reis	 olmalarına	 rağmen	 yani	 teşkilatın	 en	 önemli	 ikinci	
makamı	olmasına	rağmen,	şeyhülislam	daha	fazla	yürütme	
işiyle	 uğraşıyordu	 diyecek	 olursak,	 dediğim	 gibi, yetkileri	
belirli	 bir	 dönem	 içerisinde	 arttırılmıştı.	 Kazaskerlerin	
divan	 toplantılarında	 hiyerarşik	 olarak	 Rumeli	 kazaskeri	
Anadolu	 kazaskerinden	 daha	 güçlüydü	 ve	 daha	 fazla	
yetkisi	 vardı.	 Divan	 toplantılarında	 görülen	 davalara	
Anadolu	 kazaskerinin	 Rumeli	 kazaskerine	 yardım	 ederek	
davalar	 görülürdü.	 Kadılar	 yargı	 teşkilatının	 en	 önemli	
üyesiydi	ve	ilk	kadı	tayini	de	İslam	devletlerinde	Hz.	Ömer	
tarafından	 gerçekleştirildi.	 Osmanlı	 Devleti’nde	 de	 yine	
Osman	 ve	 babası	 tarafından	 ilk	 kadının	 atandığını	
görüyoruz.	 Yine	 Osmanlı	 devletinde	 kaza	 çevrelerine	
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bölünmüştü	 topraklar	 ve	 ama	 her	 kaza	 çevresinde	 en	 az	
bir	 kadı	 yer	 almaktaydı.	 Bu	 yargı	 çevrelerini	medreseleri	
bitirmiş	ve	hukuk	alanında	da	yüksek	 ihtisas	yapmışlardı,	
daha	doğrusu	o	 zamanki	dönemde	medreselerden	mezun	
olmuşlardı,	 kadılar	 derecelerine	 göre	 atanmaktaydı.	
Süreleri	 farklı	 farklıydı,	 genelde	 çok	 kısa	 süreli	 olarak	
atamaları	 gerçekleştiriliyordu.	 Örneğin	 Mekke	 ve	 Medine	
gibi	 önemli	 yerlere	 1	 yıldan	 fazla	 bir	 kadı	 atanmazdı.	
Süresi	 1	 yıl	 ile	 sınırlıydı.	 Bu	 süre	 16.	 yy’dan	 itibaren	 3	
yıldan	 2	 yıla,	 2	 yıldan	 da	 1	 yıla	 indirilmişti.	 Büyük	
kadılıklarda	 da	 kaza	 süreleri	 halkla	 haşır	 neşir	 olmaması	
ve	 uzak	 durulması	 için,	 halkın	 davaları	 görüleceği	 için,	 1	
yılla	sınırlandırılmıştı.	Küçük	kadılıklarda	da	20	aya	kadar	
kadı	 atanıyordu.	 Sırada	 bekleyen	 herkes	 aynı	 anda	 kadı	
bulamamaktaydı.	 Bu	 nedenle	 kadı	 tayinleri	 kısa	 süreyle	
sınırlanmıştı.	 Görev	 süresi	 dolan	 ve	 herhangi	 bir	 yere	
atanamayan	 kadılar	 İstanbul’a	 geri	 dönerlerdi	 ve	 burada	
da	 medreselerde	 hocalık	 yapmaya	 devam	 ederlerdi	
bilgilerinin	gelişmesi	için.	İlk	başlarda	kadıları	kazaskerler	
tayin	 etmekteydi,	 16.	 yy’dan	 sonra	 yine	 şeyhülislamların	
güçlenmesiyle	 birlikte	 şeyhülislamlar	 kadıları	 tayin	
etmeye	 başladı.	 Yoğun	 yargılamaların	 olduğu	 büyük	
merkezlerde	kadılar	tek	başına	görev	yapmazdı.	Naib	adını	
verdiğimiz	kadı	yardımcıları	da	çeşitli	davalara	bakarlardı.	
Yine	Osmanlının	Tanzimat	dönemine	kadar	özellikle	tımar	
sistemi	 olmadığından	 devlet	 kadılara	 herhangi	 bir	 maaş	
vermezdi.	 Vakıflardan	 gelen	 gelirler	 veya	 mahkeme	
gelirleri	 ile	 geçinirlerdi	 ve	 kadı	 yardımcılarına	 da	 bu	
gelirlerden	 verirlerdi.	 Kadıların	 yetki	 ve	 sorumluluğu	
hukuk	 ve	 caza	 davalarıyla	 sınırlıydı.	 Öte	 yandan	
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mahkemelerin	 bazı	 ceza	 davalarına	 da	 bakmaktan	
alıkonulduğunu	görüyoruz.	Özellikle	gayrimüslimlerin	dini	
olarak	 başlarını	 veya	 din	 görevlilerini	 kadılar	
yargılayamazlardı,	doğrudan	doğruya	Dîvân-ı	Hümâyûn’da	
bu	sorunlar	çözülürdü.	Ya	da	büyük	miraslarda,	çekişmeli	
miraslarda	 da	 kadılara	 gitmez,	 bunlar	 da	 divanda	
çözülürdü.	 Ceza	 davalarında	 kadılar	da	 beyler	 reisi	 gibi??	
örf	 ile	yakın	bir	 iş	birliği	söz	konusuydu.	Ceza	hukukunda	
göreceksiniz,	 kısas	 ve	 teyit	 gibi	 şahıs	 adlarının	 ön	planda	
bulunduğu	 ve	 takip,	 şikâyete	 bağlı	 suçlarda	mağdur	 veya	
yakınlarının	 bizzat	 şikayetçi	 olması	 gerekiyordu.	 Eğer	 bu	
hakların	ihlalinin	ağır	bastığı	bir	dava	söz	konusu	ise	ya	da	
takip,	 şikâyete	 bağlı	 olmayan	 davalar	 söz	 konusu	 ise	
herhangi	 bir	 kamu	 huzurunu	 bozduğu	 gerekçesiyle	 bunu	
kadıya	 götürebilirdi.	 Bu	 gibi	 uyuşmazlıklarda	 bugünün	
aksine	 tarafların	 bizzat	 mahkemeye	 gelmeleri	
gerekmiyordu.	Arzu	ettikleri	 takdirde	vekilleri	aracılığıyla	
da	davalarını	takip	edebilirlerdi.	Bu	vekilleri	avukat	olarak	
kabul	 etmiyoruz,	 daha	 ziyade	 mağdurun	 yakınları	 olarak	
kabul	 edebiliriz	 çünkü	 profesyonel	 anlamda	 avukatlık	
sistemi	 Osmanlı	 döneminde	 yoktu.	 Özellikleri	 kadınları	
ilgilendiren	 bu	 davalarda,	 kadınlar	 mahkemeye	
gitmemekteydiler,	 yakınlarını	 vekil	 olarak	 göstererek	
onların	 gitmesini	 tercih	 etmekteydiler.	 Peki	 yasak	mıydı?	
Kadınlar	şikayetini	kadıya	bildirirdi,	ama	bunun	dışında	da	
vekil	 aracılığıyla	 da	 daha	 fazla	 görülmesini	 sağlayabilirdi.	
Yine	 bölgesel	 mahkemelerde	 kişi	 isterse	 kendisi,	 isterse	
vekili	 aracılığıyla	 başvururdu.	 Kendi	 bulunduğu	 bölgede	
ancak	 kendi	 bulunduğu	 bölgedeki	 bir	 kadıya	
başvurabilirdi.	 Yine	 kadılar	 davalara	 bakmanın	 yanı	 sıra,	
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bulundukları	bölgenin	idari	 işlerine	veya	vakıf	 işleriyle	de	
ilgilenirlerdi.	O	dönemde,	bugünkü	anlamda	yine	belirli	bir	
mahkeme	 binası	 yoktu,	 kadılar	 genellikle	 ya	 kendi	
ikametgahlarında	 ya	 da	 camilerde	 davalara	
bakmaktaydılar,	 hatta	 bazen	 kişiler	 kendi	 bulundukları	
evde	 de	 şikayetlerini	 iletip	 veya	 yürürken	 dahi	
şikayetlerini	 iletip	 davalarını	 gördürebilmekteydiler.	 18.	
Yüzyıldan	 itibaren	 Tanzimat’la	 birlikte	 Şer’iyye	
mahkemelerine	 nizamiye	 mahkemelerinin	 eklenmesiyle	
birlikte	 mahkemeler	 görülmeye	 başlandı,	 mahkeme	
binaları	 yapılmaya	 başlandı.	 Kadılar	 birbirlerinden	
gelirleri	 bakımından	 ayrılırlardı,	 bunun	 dışında	 herhangi	
başka	 bir	 hiyerarşi	 söz	 konusu	 değildi.	 Mülki	 amirlerinin	
de	 bu	 konular	 üzerinde	 herhangi	 bir	 kontrol	 yetkisi	
bulunmamaktaydı,	 kadılar	 doğrudan	 doğruya	 İstanbul’a	
şeyhülislamlığa	bağlıydı.		

DİĞER	YARGI	GÖREVLİLERİ	
Yine	 doğal	 olarak	mahkemelerde	 İslam	hukuku	 uygulanır	
ve	 alınan	 karar	 mahkeme	 görevlileri	 aracılığıyla	 yerine	
getirilirdi.	Merkezde	 özellikle	Çavuşbaşı	 adını	 verdiğimiz	
kişiler,	 taşrada	 ise	 subaşılar	 bu	 görevleri	 yerine	 getirirdi.	
Osmanlı	halkının	verilen	karar	hükmüne	itiraz	hakkı	vardı,	
bunun	 için	 de	Dîvân-ı	Hümâyûn’a	 başvurmaları	 gerekirdi.	
Ama	 bu	 zorunlu	 değildi,	 isterlerse	 Dîvân-ı	Hümâyûn’a	
gider,	 isterlerse	 de	 verilen	 karar	 razı	 olurlardı.	 Divan	
hükmü	inceler,	eğer	kararda	herhangi	bir	hukuka	aykırılık	
görürse,	 ister	 davanın	 görüldüğü	 mahkemeye	 geri	
gönderir	 veya	 başka	 bir	mahkemeye,	 yani	 bulunduğu	 yer	
mahkemesi	 haricinde	 başka	 bir	 mahkemeye	 davanın	
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yeniden	 görülmesi	 amacıyla	 gönderebilirdi.	 Veya	 Dîvân-
ı	Hümâyûn	 itirazı	 kabul	 eder	 ve	 kendisi	 yine	 kadı	
mahkemesi	gibi	davayı	inceleyebilirdi.	Bunun	dışında	diğer	
divanlar,	divanı	hümayunun	dışındaki	diğer	divanlarda	da	
çeşitli	davalar	görülebilirdi.	Özellikle	askerler	ile	ilgili	olan	
davalarda	 Yeniçeri	 ağası	 ya	 da	 Kaptan-ı	 Derya	 görürdü.	
Veya	 Hz.	 Muhammed	 soyundan	 gelenlerin	 davalarını	
Nakibüleşraf	 adını	 verdiğimiz	 kişiler	 bakardı,	 tımar	
ihtilafları	 ile	 ilgili	 olan	 davaların	 yetkilisi	 taşradaki	
beylerbeyiydi.	 Gayrimüslimlerin	 aile	 hukuku,	 miras	
hukuku	gibi	davalarında	kendi	ülke	mahkemesinde,	kendi	
cemaat	mahkemelerinde	 gördürebilirlerdi.	 Bunun	 dışında	
Osmanlı	 topraklarında	 bulunan	 yabancılarda	 kendi	
aralarında	 bulunan	 uyuşmazlıkları	 konsolosluk	
mahkemelerine	 taşıyabilirlerdi.	 Kadıların	 mahkemeler	
dışında	bir	diğer	yargı	 işlevi	de	Şühûdü'l-Hâl	 (Müşahitler	
Heyeti)’	 adı	 verilen	 heyetler	 katılmaktır.	 Diğer	 İslam	
ülkelerinde	 de	 bu	 heyetleri	 görmekteyiz.	 Çoğunlukla	
çevredeki	 kadı	 tarafından	 seçilebildiği	 gibi	 çevre	
hukukçular	ya	dava	hangi	konu	ile	ilgiliyse	örneğin	esnafla	
ilgili,	 borçlarla	 ilgili	 bir	 dava	 ise	 esnaflardan	 biri	 şahit	
olarak	 seçilebilirdi.	 Bunlar	 bugünkü	 anlamıyla	 bir	 jüri	
değildi,	 sadece	 daha	 adil	 bir	 şekilde	 görülmesi	 için	
gözlemlerlerdi.	 Yani	 herhangi	 bir	 durumda,	 kadının	 hata	
yaptığı	 yerde,	 itiraz	 edebilerdi,	 ancak	 itirazları	 kadının	
hükmüne	etki	 etmezdi,	 sadece	kadı	 isterse	kabul	 edebilir,	
istemezse	kabul	etmek	zorunda	değildi.	Kadıların	bir	başka	
önemli	 görevi	 ise	 Osmanlı	 tereke	 sahiplerinden	 ölen	
kimselerin,	geride	bıraktıkları	adları	yani	terekesini,	İslam	
miras	hukuku	çerçevesinde	mirasçılara	paylaştırmaktı,	bu	
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görevi	 de	 kadı	 adına	 yardımcılarından	 olan	 kassam	
(bölüştüren)’lar	yerine	getirmekteydi.		

Yine	 toparlayacak	 olursak,	 Osmanlı	 dönemi	 Tanzimat	
öncesinde	yargı	örgütü	esas	itibariyle	tek	yargıçlı	yani	tek	
kadılı	 şer’i	 mahkemelerinden	 oluşmaktaydı.	 Yargı	
örgütünün	temel	kişisi	Kadı,	özel	hukuk	ve	ceza	hukukunu	
ayırmaksızın	 her	 türlü	 şeri	 davaya	 bakar	 ve	 genel	 olarak	
bunlarda	 kesin	 hüküm	 verme	 yetkisine	 sahipti.	 İtiraz,	
temyiz	mercii	 görevini	Dîvân-ı	Hümâyûn’	 yerine	 getirirdi.	
İhtilaflı	konunun	özel	hukuk	konusuna	girmesi	durumunda	
şikayetçi	olan	taraf	bunu	kadıya	bizzat	bildirmesi	gerekirdi	
veya	 vekilleri	 aracılığıyla	 bildirmesi	 gerekirken	 ceza	
hukukuna	 giren	 meselelerde	 davanın	 kim	 tarafından	
açılacağı	 konusu	 suçun	 maliyetine	 göre	 farklılık	
göstermekteydi.	İslam	ceza	hukukunda	günümüzden	farklı	
olarak	 suçlar	 ikiye	 ayrılmaktaydı:	 Hakk-ı	 Adem’e	 ilişkin	
suçlar	ve	Hakk-ı	Allah’a	ilişkin	suçlar.	Biri	insanla	ilgiliyken,	
Hakk-ı	Allah’a	ilişkin	suçlar	daha	ziyade	Kur’an’da	sayılmış	
olan	 suçlar	 olarak	 kabul	 edilmekteydi.	 Hakk-ı	 Adem’e	
ilişkin	 suçlarda	 suçtan	 zarar	 görenler	 doğrudan	 doğruya	
mahkemeye	 gidip	 yargı	 davasını	 başlatırlardı.	 Bu	
mahkeme	 süresince	 kamu	 adına	 dava	 açmaya	 yönelik	 bir	
kurum	ya	da	kuruluş	yoktu	yani	 savcılık	kurumu	Osmanlı	
sisteminde	 Tanzimat	 dönemine	 kadar	 görülmemektedir.	
Avukatlık	 açısından	 baktığımızda	 ise,	 İslam	 yargı	
örgütünde	 vekalet	 akdi	 ile	 tayin	 edilen	 mahkemede	
tarafların	 menfaatini	 savunan	 vekillerin	 bulunduğunu	
görüyoruz.	 Bu	 biraz	 önce	 söylediğimiz	 vekiller,	 kişiyi	
temsil	 eden	 kişilerden	 oluşmakta	 idi.	 Fakat	 bu	 vekiller	
avukat	 olarak	 adlandırılmamaktaydılar.	 Yani	 avukatlık	
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vasfını	 taşımıyorlardı.	 Bir	 uyuşmazlığa	 taraf	 olanlar,	
mahkeme	 önünde	 kendilerini	 temsil	 edecek	 kişileri	
istedikleri	 gibi	 tayin	 edebilmekteydiler.	 Yine	 İslam	
hukukunda	 noterlik	 kurumu	 da	 bulunmaktadır.	 Bu	
sistemin	 de	 ticari	 ve	 hukuki	 işlemlerin	 yazı	 ile	 tespiti	 söz	
konusudur	 ve	 zaman	 içerisinde	 bu	 tür	 işlemlerin	
yetkilendirilmesi	adliye	teşkilatına	bağlı	çalışan	memurlar	
tarafından	 yürütülürdü.	 Kişilerin	 resmi	 nitelik	
kazanmasını	 istedikleri	 belgelerin	 incelenmesi,	
düzenlenmesi	 ve	 onaylanması	 ve	 tescili	 işi	 bir	 adalet	
hizmeti	olarak	kabul	edilir	ve	bu	işi	yapan	kişilere	de	âdil	
adı	 verilirdi.	 Yine	 kadıların	 bir	 görevi	 olarak	 da	 noterlik	
hizmetini	 kadılar	 yardımcıları	 aracılığı	 ile	 görmekteydi.	
Fakat	 1830’dan	 yani	 Tanzimat	 Fermanı	 ile	 birlikte	
toplumun	 ve	 devletin	 birçok	 aşamasında	 çeşitli	
değişikliklerle	 siyasi	 ekonomik	 ve	 mali	 bir	 açıdan	
karşılaştırırsak	 devletin	 karşılaştığı	 güçlükleri	 aşabilmek	
için	 çeşitli	 yenilikler	 ve	 reformlar	 yapıldı.	Ve	bu	arada	da	
özellikle	hukuki	alanda	1830	sonrası	Tanzimat	Hareketi	ile	
adli	 reformlar	 yapıldığını	 görüyoruz.	 Bu	 hareketin	
içerisinde	de	 avukatlık	 kurumu,	 savcılık	 kurumu,	 noterlik	
kurumu	 gibi	 kurumlar	 gibi	 kurumların	 kurulduğunu	
söyleyebiliriz.	 Bunun	 dışında	 yine	 klasik	 dönemde	 tek	
mahkeme,	 İslami	 konularda	 sadece	 şeri	 mahkemeler	
görülmekteydi,	 fakat	 Tanzimat’tan	 sonra	 Nizamiye	
mahkemeleri	 adı	 altında	 bir	 mahkeme	 teşkilatı	 kuruldu.	
Çünkü	 resepsiyon	 hareketiyle	 birlikte	 özellikle	 İslam	
hukuku	 sisteminin	 dışında	 Avrupa	 hukuk	 sisteminden	
parça	 parça	 veya	 tamamen	 çeşitli	 kanunlar	 alındı.	 Bu	
ihtiyacı	görecek	olan	mahkemeler	kurulması	gerekiyordu.	
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Nizamiye	 mahkemeleri	 de	 bu	 ihtiyaç	 üzerine	 kuruldu.	
Fakat	 Osmanlı	 Devleti’nin	 sonuna	 kadar	 Şer’iyye	
mahkemeleri	 de	 görevini	 sürdürdü.	 Her	 ne	 kadar	 yetki	
alanı	 kısıtlanmış	 olsa	 dahi	 nizamiye	 mahkemeleri	 yeni	
kanunlara	 göre	 ceza	 ve	 hukuki	 davalara	 bakmakta	 iken	
Şer’iyye	 mahkemeleri	 de	 özellikle	 kişilerin	 doğrudan	
doğruya	 bağlı	 oldukları	 aile	 hukuku	 ile	 ilgili	 konulara	
bakmaktaydı.	 Tanzimat	 dönemine	 baktığımızda,	 sadece	
Şer’iyye	 mahkemeleri	 ve	 nizamiye	 mahkemelerini	
görmüyoruz,	 bunun	 dışında	 daha	 önce	 de	 belirttiğim	
konsolosluk	 mahkemelerini	 ve	 onun	 yanında	 cemaat	
mahkemelerini	 de	 görüyoruz.	 4	 ayrı	 mahkeme	 dört	 ayrı	
sistemle	 işliyordu	 ve	 hepsi	 tek	 bir	 hukuk	 sistemine	
bağlanmaya	 çalışılırken	 ve	 özellikle	 devlet	 hukuki	
konularda	 düzenlemeye	 çalışırken	 çok	 başlılığa	 neden	
oldu.	 Ve	 bu	 sayede	 de	 görüş	 çatışmalarına	 rastlanmaya	
başlandı.	 Özellikle	 nizamiye	 mahkemeleri	 yeni	
mahkemeler	 kurulduğunda	 burada	 görev	 yapacak	 hâkim	
sayısı	 yeterli	 değildi.	 Daha	 henüz	 yeni	 yeni	 yürütülmeye	
başlanmıştı	 ve	 bu	 aşamada	 da	 bir	 hayli	 problem	 çekildi.	
Yetki	 karmaşası	 örneğinde	 olduğu	 gibi	 şeyhülislamlık	
makamı	 özellikle	 dini	 mahkemelere	 karşı	 çıktı.	 Osmanlı	
Devleti’nde,	İslam	hukuk	sisteminde	avukatlık	kurumunun	
olmadığını	 söylemiştik.	 Fakat	 buna	 yakın	 olarak	
arzuhâlcilik	mesleği	 gelişmişti.	 Osmanlı	 devletinde	 okur-
yazar	 sayısının	az	olması	nedeniyle,	 okuma	yazma	oranın	
düşük	 olması	 nedeniyle	 halk	 istek	 ve	 şikayetlerini	
doğrudan	 doğruya	 dilekçe	 ile	 iletememekteydiler.	 Bunun	
önüne	geçilmesi	için	de	bir	aracı	kurum	ortaya	çıktı,	buna	
da	 arzuhalcilik	 dendi.	 Fakat	 her	 isteyen	 arzuhâlci	
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olamıyordu.	Özelikle	 esnaf	 sistemi	 gibi,	 ocaktan	yetişmesi	
gerekiyordu	 bu	 arzuhalcilerin.	 Doğrudan	 doğruya	 yine	
merkezde	 Çavuşbaşı’ndan,	 taşrada	 subaşından	
ruhsatname	 alması	 gerekiyordu	 dilekçe	 yazabilmesi	 için.	
Bunun	dışında	savcıların	bazı	görevlerini	yapan	muasırlar	
da	 vardı.	 Bunlar	 da	 davanın	 kişiler	 adına	 takibi	 için	 bu	
kişilere	 de	 arzuhalcilere	 de	 ileriki	 dönemlerde	 vekalet	
verilmeye	başlandı.	 En	nihayetinde	Tanzimat	 ile	başlayan	
yenileşme	 sürecinde	 avukatlık	 kurumu	 da	 Osmanlı	
hukukuna	 girdi.	 1880’de	 açılan	 Mekteb-i	 Hukuk	
Nizamnamesi’nde	de	bu	eğitimi	bitiremeyenlere	dava	 için	
vekalet	 ruhsatı	 verilmeyecekti.	 Yine	 konsolosluk	
mahkemelerinin	 kurulduğu	 1870	 tarihinde,	 ülkemizdeki	
ilk	 baro	 ‘İstanbul	 Barosu	 Cemiyeti’	adıyla	 açıldı.	 Ancak	
bu	 açılış	 esnasındaki	 33	 üye	 avukattan	 sadece	 5	 tanesi	
Osmanlı	 vatandaşıydı,	 diğerleri	 yabancı	 devlet	
vatandaşıydı	 ve	 kapitülasyonlar	 gereği	 konsolosluk	
mahkemelerindeki	 ihtilaflara	 bakıyorlardı.	 Fakat	 daha	
sonraki	 yıllarda	hukuk	mektebinden	mezun	olanlar	yavaş	
yavaş	avukatlık	kurumunu	geliştirdiler	ve	İstanbul	barosu	
dışında	yine	başka	yerlerde	de	barolar	açıldı.		

SONUÇ	
Bundan	 sonra	 Tanzimat’tan	 sonrasını,	 kalan	 kısmı	
anlatacağım,	şimdilik	bitiriyorum	arkadaşlar.		 	



	

16	
	

01.03.2019	

CEZA	HUKUKU	
Arkadaşlar,	bu	hafta	hocanızın	ricası	üzerine	ceza	hukuku	
anlatacağım.	

GİRİŞ	
Şimdi	ceza	hukuku	çok	kapsamlı	olduğu	için	biraz	seçerek	
gitmek	 durumundayız.	 Aslında	 temel	 anlamda	 düşünsek	
de	 çok	 detayı	 da	 var.	 Kitabınızda	 gereğinden	 fazla	 detay	
var	 ayrıca.	 Bir	 kere	 size	 şimdi	 kitabın	 ceza	 bölümü	 mü	
anlatılacak?	 Kitabı	 takip	 ediyorsunuz	 ama	 biraz	 hızlı	
anlatacağım	 ama	 kastım	 şu;	 bu	 sizin	 için	 önemli	 bir	 şey,	
sizin	için	de	önemli	bir	şey	

1- 1930’lardan	sonra	Arap	coğrafyasındaki	
kanunlaştırma	hareketlerinden	ötürü	belirli	kitaplar	
yazıldı.	Burada	aynı	zamanda	kanunlaştırmalar	da	
var,	Türkiye’de	olmadı,	Türkiye’de	başka	şeyler	oldu	
orada	İsrail	de	buna	dahil	edilebilir	(ceza	hukuku	
sahasında)	

Burada	 bir	 tarz	 oluşturuldu.	 Biraz	 bizde	 de	 bunun	 rengi	
var	 Osmanlı’nın	 son	 devrinde	 o	 da	 nedir,	 Fransa’da	
bizimkiler	 Paris’te,	 başka	 yerlerde	 ama	 esas	 itibariyle	
Paris’te	 tahsil	gören	hukukçular	bunlar	çok	büyük	 isimler	
onu	 da	 söyleyeyim,	 çok	 önemli	 isimler.	 Bunlar	 modern	
hukukta	kavramların	bölümlerini	esas	aldılar,	genel	olarak	
belirlediler.	 	 Buraya	 fıkıh	 kaynaklarını	 boca	 ettiler.	 Yani	
fıkıh	 kaynaklarıyla	 bunun	 arasında	 bir	 ilişki	 kurdular	
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diyeceğim	 ama	 ilişkinin	 de	 ötesinde	 bunları	 nasıl	
uygunlaştırabiliriz	gibi	bir	meseleleri	oldu.	

Birincisi	 bu	 dönemin	 hukuk	 anlayışıyla	 merkezi	 olarak	
mezhep	 ötesi	 bir	 anlayışa	 dayandığı	 için	 bütün	
mezheplerin	görüşleri.	Siz	oldukça	zorlanmıyor	musunuz?	
Hiç	 okuyan	 var	 mı	 ceza	 hukuku	 bölümünü?	 Rahatlıkla	
irtibat	kurabiliyor	musunuz?		

Öğrenci:	Ben	okumadım.	
Öğrenci	 2:	 Ben	 ceza	 dışında	 aile	 hukuku	 bölümünü	
okudum.	

Hoca:	Ama	bu	 ceza	 gereksiz	 yere	 (samimiyet	 göstereyim)	
zorluklar	 var	 yani	 anlamıyorsunuz	bazı	 yerleri	 yani	nedir	
şöyle	 ifadeler	 var	 okuyayım	 mı?	 Okumama	 gerek	 yok	
örnek	 vereyim	 mesela	 Hanefi	 hukukçuların	 işte	 İmam-ı	
Azam	 şöyle	 diyor	 onların	 bir	 kısmı	 şöyle	 diyor	 işte	 ama	
neden?	Onda	 herhangi	 bir	 izah	 yok.	 Sizin	 borçlar	 hukuku	
derslerine	benziyor.	Tamam,	biliyoruz	 ama	 sebebi	ne?	Bu	
tartışmanın	 sebebi…	 Yani	 bir	 şeyi	 bilmek	 sebeplerini	
bilmektir.	 Osmanlı	 Kanunnameleri	 ile	 ilgili	 Türk	
kaynaklarına	 dayanıyor	 ehli	 şer	 ve	 ehli	 örf	 arasında	 bir	
çatışma	 var.	 Bu	 nedir?	 Bizi	 ilgilendiren	 bir	 şey	 midir?	
Başka	bir	şey	var	mı?	Tatmin	edici	bir	cevap	oldu	mu?	Bir	
şey	söylemek	isteyen	varsa	

Öğrenci:	Derste	söylediklerinizden	kafam	karıştı.	Biz	

bu	 derste	 genel	 olarak	 bütün	 mezheplerin	 ortak	 olarak	
kabul	 ettiği	 bir	 hukuk	 sistemini	 mi	 öğreneceğiz?	 Yoksa	
mezhepleri	ayrı	ayrı	mı	öğreneceğiz?	

Hoca:	Hayır,	siz	başta	buradaydınız	değil	mi?	 	
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Öğrenci:	Evet	
Hoca:	Tamam.	O	zaman	tekrardan	söylüyorum.	Soru	

şuydu	yani	çok	geniş	kapsamlı	olduğu	bir	şey	ben	de	biraz	
eleştirerek	 başladım.	 Bunun	 sebebini	 de	 söylemek	 için	
dedim	ki	bu	kitabın	kaynak	aldığı,	model	aldığı	yazarlarla	
ilgili	 literatür	 bir	 tarzda	 yapılanmış	 ve	 bunun	 sebebi	 de	
kanunlaştırma	 medeni	 yasasını	 yapmanız	 lazım	 bunun	
üzerine	 bir	 mesele	 var,	 bunu	 nasıl	 yapacaksınız?	 Bunu	
modern	şeyiyle	suç,	maddi	unsur,	manevi	unsur,	kanunilik.	
Şimdi	ben	size	kanunilik	anlatıyorum	tamam	mı?	Kanunilik	
örneği	üzerinden	gidelim.	

Size	 biraz	 ben	 ceza	 hukuku	 değil	 de	 ceza	 hukuku	 tarih	
yazma	 üzerinden	 bir	 şeyler	 anlatıyorum.	 Anlatmış	
olacağım.	Kanunilik	ilkesi	diye	bir	şey	var	ceza	kitaplarında	
ve	modern	literatürde	de	böyle	bir	şey	var.	Dolayısıyla	bu	
kaynakta	 da	 böyle	 bir	 şey	 yapalım	 kanunilik	 ilkesini	
başlangıca	yazacağız.	

SUÇLARIN	TÜRLERİ	
Suçların	 türlerini	biliyoruz	değil	mi?	Suçların	ve	cezaların	
türüne	Bunları	hızlıca	söyleyelim	yani.	Bilen	var	mı?	Had,	
Kısas,	Tazir.	Biliyor	muyuz	bunları?	Bilmiyoruz.	Şimdi	Had	
suçlara	 ve	 cezalara	 bunlar	 ayrıca	 anlatılıyor	 (hiç	 önemli	
değil)			

HAD	SUÇLARI	
Had	suçları	ne?	Had	suçları	temel	kaynaklarda	suç	olarak	
belirlenmiş.	Cezası	belirlenmiş	suç	ve	cezalar.	İhtilaflı	
olanlar	var	o	da	hukukçuların	bazıları	diyorlar	ki	bu	ikisi	
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mesela	bağy(isyan	suçu)	ile	sarhoşluk	suçu	veya	şarap	
içme	suçu	ve	cezası	tamamen	kesin	bir	şekilde	naslardan	
çıkarılmamıştır	diyenler	var	onun	için	5	veya	7	arasındadır	
yani	nedir	bunlar?	Bunlar	zina,	hırsızlık,	zina	iftirası,	içki	
içmek,	hırâbe	yani	şehirlerarası	bir	mekânda	yol	kesme,	
bağy,	başka	ne	hırsızlığı	saydık	değil	mi?	Saydık.	
Atladığımız	varsa	da	önemli	değil.	Bunun	haricinde	nasta	
belirlenmiş.	

KISAS	SUÇLARI	
Kısas,	 kısas	 ne?	 Kısas,	 adam	 öldürme	 ve	 müessir	 fiiller	
dediğimiz	şeyler.	Bugüne	kadar	adam	öldürme,	cinayet	ve	
müessir	fiilleri	kapsayan	bir	şey.	

	Bunun	 dışında	 kalan	 suçların	 ve	 cezaların	 büyük	
çoğunluğu	tazir	olarak	adlandırılıyor.	

	Şimdi	bakın	kanunilik	ilkesinin	mantığı	nedir?	

Öğrenci:	 Adaletli	 olmak	 ve	 hukukun	 güvenirliliğini	
sağlamak,	 yani	 kimsenin	 kafasına	 göre	 suç	 ve	 ceza	
oluşturamaması.	

Öğrenci	2:	 İnsanların	hangi	 fiili	 işlediğinde	ne	 tür	bir	
ceza	alabileceğini	öngörmesi.	

Hoca:	Önceden	görmesi,		

Şimdi	 had	 zaten	 ne	 dedik	 kanun	 itibariyle	 Kuran-ı	
Kerim’den	 ve	 Peygamberin	 sünnetinden	 çıkarılan	 bir	 şey	
dolayısıyla	bir	şeysi	var	belirlilik	var.	

Kısas	 da	 zaten	 geniş	 anlamıyla	 zaten	 Allah	 hakları	
kapsamında	 görülen	 bir	 şey,	 daha	 doğrusu	 had	 daha	
kapsamıyla	size	veriliyor	tanımı.	Yani	kısası	incelemiyoruz	
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çünkü	 nasla	 belirlenmiş	 olmak	 vasfı	 kısasta	 da	 var	 yani	
adam	 öldürme	 durumunda	 kısasın	 uygulanacağı,	 müessir	
fiillerde	diyetin	uygulanacağı	kısasın	uygulanamadığı	bazı	
durumlarda	 da	 yine	 diyetin	 uygulanacağı	 naslarda	
belirlenmiş.	Kısas	için	de	benzer	bir	şey	söyleyebilir	miyiz?	
Naslarda	 da	 belirlenmiş	 dolayısıyla,	 yani	 neredeyse	
üzerine	 konuşacağımız	 bir	 şey	 yok	 yani	 Kanunilik	
başlığının	bir	alakası	yok	aslında.	

TAZİR	SUÇLARI	
Tazir	ne?	Onu	açıklamadık.	Tazir	de	şu	naslarla	belirlenmiş	
had	 ve	 adam	 öldürme	 ve	 müessir	 fiillerini	 kapsayan	 ve	
naslarla	belirlenmiş	kısas	dışında	kalan	bakınız	7	bir	yerde	
2	 de	 burada	 var	 9.	 9’un	 dışında	 kalan	 alan.	 Hâkime	
bırakılıyor	bunların	suçlarını	 tayin	etmek,	 cezalarını	 tayin	
etmek	 alanı,	 yani	 aslında	 büyük	 bir	 alandır.	 Onun	 için	
mesela	 Tahir	 Taner	 tanıyor	 muyuz	 Tahir	 Taner’i?	
Duymadık	 mı	 hiç?	 Türkiye’de	 ceza	 hukuku	 disiplinin	 asıl	
kurucusu	 denilebilecek,	 cumhuriyet	 döneminde	 kurucusu	
denilebilecek	 bir	 kişi	 Dönmezer	 hocasıyla,	 Dönmezer’i	
duyduk	 ama	 değil	mi?	 (Bir	 öğrenci	 evet	 der)	 yani	 bunlar	
Osmanlı	 ceza	 hukuku	 bilgilerini	 yazdıklarından	 dolayı	 bir	
şey	 aldılar,	 keyfilik	 aldılar.	 Tasvir	 edebiliyor	 niye?	 Çünkü	
kafadan	 bir	 tabir	 diye	 bir	 şey	 var,	 bunu	 mevzu	 üzerine	
konuşuyorlar	oraya	baktıklarında	gördüklerinin	karşısında	
değiller	 görüntü	 itibariyle.	 Kitapta	 ise	 ne	 yapılıyor?	Buna	
karşı	bir	savunma	geliştiriliyor.	Yani	böyle	de	değil	demeye	
getiriyorlar.	 Osmanlı	 uygulaması	 itibariyle	 bakarsak	
Osmanlılar,	 İslam	 devletlerinde	 bu	 tarz	 anlamı	 çok	 geniş	
gerçekten.	 Kadının	 da	 burada	 bir	 tasarruf	 yetkisinin	
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olduğu	 anlaşılıyor.	 Osmanlılarda	 yeni	 olarak	 gördüğümüz	
bir	 şey	 var	 o	 da	 nedir	 kadıların	 çok	 sınırlı	 yetkilerinin	
olduğunu	 görüyoruz.	 İşte	 bağ	 bahçe,	 bir	 şeyler	 çalınması	
gibi	 daha	 düşük	 konularda.	 Onun	 dışında	 Osmanlı	
Devleti’nin	 uygulaması	 esas	 itibariyle	 kanunnamelere	
dayanıyor,	yani	kanunnamelerde	çok	detaylı	düzenlemeler	
getirilmiş.	 Nasıl,	 kanunilik	 açısından?	 Şöyle	 kanuni,	 yani	
şeyleri	Fatih	Kanunnamesi	var,	bir	nüshası	var.	Otantiklik	
sorunu	olmakla	beraber,	 yani	 sahihlik	 sorunu,	 orada	 ceza	
asılları	 var,	 ceza	 bölümleri	 var.	 Ceza	 bölümlerinde	 bir	
saiklik	 unsuru	 ve	 ahalinin	 haberdar	 olması	 gözetiliyor.	
Kanunname	 çıktığında	 taşraya	 kadılara	 gönderiliyor.	
Niçin?	 Şer’iyye	 defterlerine	 işlensin	 diye.	 Şer’iyye	
defterlerine	 işleniyor.	 İsteyen	 olursa	 bu	 belirli	 bir	 bedel	
karşılığında	 matbaada	 sureti	 çıkartılıyor.	 Suret	 çıkarma	
bedeli	de	ödenerek	 isteyene	de	gönderiliyor.	 İlan	ediliyor.	
Bu	 şekilde	 bir	 şey	 sağlanabiliyor	 yani	 haberdar	 olması	
meselesi	 çok	 önemseniyor.	 Başka	 çok	 daha	 da	 önemli,	
burada	da	değinilen	bir	şey	var	bence	işi	kanun	üzerinden	
konuşmasak	daha	rahat	edeceğiz.	Çok	daha	önemli	bir	şey	
var,	 siz	 söylediniz	 ya	 sade	 bir	 cümleydi	 ama	 ahalinin	
bilmediği	 bir	 şeyle	 suçlanamayacağı	 konusunda	 çokça	
kayıt	 var.	 Bir	 başka	 şey	 yine	 burada	 çok	 önemli	 bence	
Kanun-u	 Osmaniye’ye	 uygunluk	 meselesi.	 Kanun-u	
Osmaniye	veya	Kanun-u	Kadim	tabirleri	çokça	kullanılıyor.	
Kanun-u	 Osmaniye	 duyulsun	 diye	 çok	 sayıda	 uyarıyla	
karşılaşıyoruz.	 Başka	 bir	 önemli	 bir	 şey	 (hoca	 tahtaya	
“bidat”,	“ehli	örf”,	“ehli	şer”	yazar)	Şimdi	bidat	meselesi	de	
çok	önemli.	Şu	bakımdan	önemli	kanunname,	adaletname,	
siyasetname	 olsun	 bunların	 temel	 amacı	 çok	 geniş	
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yetkilere	 sahip	 olan	 idarecilere	 gem	 vurmak.	 Şimdi	 şöyle	
bir	 sistem	 olsun,	 daha	 öncesinde	 biraz	 farklılık	 var	 yani	
daha	 öncesinde	 farklı	 mahkemeler	 var	 mesela	 mezalim	
diye	 bir	 mahkeme	 var	 veya	 şurta	 var.	 Bu	 biraz	 medeni	
işlerle	 alakalı.	 Şurta,	 medeni	 işler	 vazifesi	 görüyor.	
Mezalim	ise,	 İran	geleneklerinde	 falan	da	çıkıyor,	Osmanlı	
öncesi	İslam	devletlerinde	de	çokça	karşılaştığımız	bir	şey	
Divan-ı	 Mezalim,	 divan	 ne	 demek?	 Aslında	 bir	 tür	
mahkeme	 bunlar	 çokça	 bizim	 Müslüman	 devletlere	 atıf	
yapıyorlar	 yani,	 nasıl	 atıf	 yapıyorlar?	 Başka	 bir	derste	 de	
anlatmıştım.		Mesela	Nuşirevan’a	atıf	yapıyorlar,	Nuşirevan	
kim?	 Tanıyor	 muyuz	 Nuşirevan’ı?	 Nuşirevan,	 Sasani	
hükümdarlarından	 biri	 arkadaşlar	 ve	 putperest	 bir	
hükümdar.	Nuşirevan’ın	özelliği	şu	yalnız	adaletle	anılıyor.	
Osmanlı	 metinlerinde	 de	 tamamen	 adaletle	 anılıyor.	 Adil	
diye	 akla	 gelen	 isimlerden	 biri,	 ilk	 akla	 gelen	 isimlerden	
biri.	 Nuşirevan	meclis	 kuruyor	 yani	 zulme	 uğrayan	 varsa	
gelsin	 diyor.	 Bu	 uygulama	 İslam	 devletlerinde	 de	 geçerli.	
Divan-ı	mezalimi	 anlatacağım.	 Bizim	 bu	 konuda	 da	 çokça	
metin	 var	 Osmanlı	 öncesinde	 de	 var.	 Türkiye’de	
1870’lerden	 itibaren	 Nizamiye	 Mahkemeleri	 kurulurken	
bu	 tartışma	üzerine	kurulmuştur.	 Yani	böyle	mahkemeler	
önceden	 de	 vardı	 üzerine	 kurulmuştur.	 Neyse,	 bu	 zulüm	
kavramı	 da	 çok	 önemli	 bir	 şey;	 Osmanlılarda	 özel	 bir	
anlamı	 var.	 Zulüm,	 bidat	 kelimesi	 başka	 anlamları	 da	 var	
ama	 zulümle	 eş	 anlamlı.	 Yani	 yöneticilerin	 ahaliye	
verdikleri,	 verebilecekleri	 zararlar;	 bunlar	 ne	 olabilir?		
Bedeni,	 cismani	 olarak	 bir	 zarar	 verilebilir;	 haksız	 yere	
çalıştırabilir,	 vergi	 koyabilir.	 Şimdi	 Osmanlı	 Devleti’nin	
merkeziyetçi	 bağı	 diye	 bir	 şey	 var	 aklımızda	 yani	 sultan	
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herhangi	bir	valiye	tamamen	hâkimmiş	gibi	düşünüyoruz.	
Öyle	bir	şey	(modernleşme	dönemine	kadar)	yok.	Osmanlı	
devleti	 malı	 çok	 olan,	 valisi	 çok	 olan	 bir	 devlet;	 yani	
bugünkü	 gibi	 ülkenin	 her	 tarafında	 ne	 oluyor	 ne	 bitiyor	
bilen	 bir	 devlet	 yok.	 Standartlar	 arayan	 bir	 devlet	 var	 o	
ayrı	 yani	 belirli	 standartlar	 yerleşmesini	 isteyen.	 Mesela	
burada	şöyle	oluyor,	burada	böyle	oluyor;	olmasını	istiyor	
merkez.	 Fakat	 mesela	 arazi	 veya	 vergi	 meselesinde	
gerçekten	 Rumeli’de	 başka	 bir	 şey	 olabiliyor,	 Orta	
Anadolu’da	 başka	 bir	 şey	 olabiliyor.	 Yüzdeler	 farklı	
olabiliyor,	 vergiler	 farklı	 olabiliyor.	 Böyle	 bir	
merkeziyetçilik	olur	mu?	Ama	cezada	falan	bunu	arıyorlar	
yani	 aradıklarını	 da	 söylemek	 lazım.	 Şimdi,	 yöneticinin	
(temel	 bir	 şey	 söylemek	 lazım)	 can	 ve	mal	 güvenliği	 esas	
sistemin	 temeli	 o.	 Can	 ve	 mal	 güvenliği	 yok	 yöneticinin	
fakat	yönetme	hakkı	var.	Bu	büyük	bir	güç,	yani	herhangi	
bir	 kişi	 ile	 bir	 tüccar,	 bir	 paşayı	 karşılaştırdığınızda	 geliri	
bakımından;	 çok	 büyük	 bir	 uçurum	 var	 arada.	 Tamam.	
Ahaliden	 herhangi	 birisi	 için	 daha	 büyük	 bir	 uçurum	var.	
Devlet	 o	 tüccarı	 da	 mültezimi	 de	 bir	 şekilde	 çok	
zenginleşmesin	 istiyor	 yani	 ona	 ket	 vuracak	 ama	
yöneticiye	 çok	 büyük	 makam,	 mevki,	 para	 veriyor.	
Karşılığında	ne	var	işte	bu	makam	mevki	hepsinde	mal	ve	
can	güvenliği	 tanımıyor.	(Bunun	dersimizle	de	çok	alakası	
yok	 ama)	 yani	 ahalinin	 böyle	 imkânları	 yok	 yönetilen	
reaya	 sınıfının	 böyle	 imkânları	 yok	 fakat	 can	 ve	 mal	
güvenliği	 var.	 Can	 ve	 mal	 güvenliğini	 kim	 idare	 edebilir?	
Elbette	 güçlü	 olan	 idare	 edebilir.	 İşte	 bu	 güçlü	 olan	 vergi	
olabilir,	cismani	müdahaleler	olabilir,	angarya	olabilir	yani	
kanuna	dayanmayan	çalıştırma	gibi	olabilir.	Bunlara	karşı	
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ahalinin	 korunması	 gerekiyor.	 Osmanlı’nın	 ceza	 sistemi	
esası	bu	yani	had,	kısas	kısmını	yani	 İslam	hukuku	teorisi	
çerçevesinde	 çıkarırsak	 en	 azından	 tazirle	 ilgili	 kaygılar	
bunlar.	 Anlatabildim	 mi?	 Sorunuz	 var	 mı?	 Anlamadığınız	
vardır	ya	da	hiç	anlamadınız	ya	da	çok	iyi	anladınız.		

Öğrenci:	Yani	açıkçası	ben	kanunilikten	sonrasını	hep	
karıştırdım	ama	bu	ehli	şer,	ehli	örf,	bidat	kısımları	bayağı	
karıştı	bende.	

Hoca:	 Ehli	 Örf	 ve	 Ehli	 Şer’i	 ayrıca	 anlatacağım.	 Yani	
bunların	 mücadelesini	 ayrıca	 anlatacağım.	 Onu	 söyledim	
yazmamış	olmayayım	diye	yazdım.	Sonraki	kısmı	anladınız	
mı?	 Yönetici	 ve	 yönetilen	 arasındaki	 ilişkiyi	 ceza	 hukuku	
nasıl	 belirliyor?	 Yani	 güçlü	 kişi	 ihlal	 edebilir	 yönetilenin	
haklarını.	Bunlar	çok	karışık	bir	şey	değil	gibi	geliyor	bana	
ama	tekrar	edeyim.		

Yani	tazir	dediğimiz	şey	yani	Osmanlı	Sarayı	diyelim,	böyle	
bir	tedirginlik	duyuyor.	Yani	o	da	nedir?	Bazılarının	sistem	
gereği	 can,	 mal	 güvenliğine	 ait	 yetkiler	 veriyor.	 Niçin?	
Bunlar	yönetici	kısmı,	bu	yönetici	sınıfını	karşısındaki	zayıf	
olanları	 korumamız	 lazım.	 Adaletname,	 Kanunname,	
Siyasetname	dediğimiz	şeyler	belge	türleri	diyelim	esasen	
bu	 gerekçeyle	 konuluyor.	 Şimdi	 bunun	 dışındaki	 alanlar,	
tazir	dışındaki	alanlar	had	ve	kısas;	değil	mi?	Had	ve	Kısas	
alanı	 çok	 erken	 tarihlerde	 zaten	 formülleştirilmiştir	 yani	
teorisi	 yapılmıştır.	 Bunlar	 fıkıh	 kitaplarında	
formülleştirilmiştir	 yani	 kısasın	 şartları	 ne	 şekilde	 diyete	
dönüşecek,	 diyetin	 miktarı	 vs.	 Had	 suçları	 tek	 tek	 yani	
şarap	içmek,	zina,	zina	iftirası,	hırsızlık	bunlardan	dediğim	
gibi	 en	 azından	 önemli	 bir	 kısımlarına	 değineyim	



	

25	
	

bitirmeden.	 Bunun	 dışında	 kalanlar	 biraz	 Osmanlı	
bağlamında,	 Osmanlı	 öncesi	 de	 var	 Osmanlı	 bağlamında	
anlatmaya	 çalıştım.	 Bir	 önemli	 husus	 yine	 bu	 tazir-had-
kısas	 ilişkisi	 ile	 ilgili,	 şimdi	 zina	 had	 suçu	 kapsamında	
değerlendiriliyor.	 Osmanlı	 Kanunnamelerinde	 şöyle	
ifadeler	 var:	 Zina	 fiilini	 işleyen	 zenginse	 bu	 kadar	 fakirse	
şu	kadar	gibi.	Bu	doktrinde	böyle	değil.	Bazı	ayrımlar	var,	
ne	gibi	bir	ayrımlar	var?	Muhsan	olup	olmamaya	göre	yani	
meşru	bir	evlilik	geçirip	geçirmemek	anlamında	bir	ayrım	
var.	 Bekâr	 olup	 olmamakla	 alakalı	 bir	 ayrım	 var.	 Bekâr	
olana	 başka	 bir	 ceza	 veriliyor,	 evli	 olana	 veya	 meşru	 bir	
evlilik	 geçirmiş	 olana	 başka	 bir	 ceza	veriliyor.	 Ama	böyle	
bir	 şey	 yok.	 Başka	 bir	 örnek	 mesela	 Fatih	
Kanunnamesi’nde	işte	kaz	çalandan	bilmem	ne	kadar	akçe	
alınsın	diyor.	Bu	işte	Beyazıt	Kanunnamesi’nde	de	var.	Yani	
had	 kapsamında	 değerlendirilen	 bir	 suç	 belli,	 unsurları	
belli,	 verilecek	 ceza	 belli.	 Mesela	 hırsızlığın	 cezası	 nedir?	
En	tatsız	yerden	sordum,	el	kesmek.	Zinanın	cezası	nedir?	
Recm,	 taşlanarak	 öldürülmesi.	 Şimdi	 bunlar	 neler?	 Yani	
kanunnamelerde	 nasıl	 bu	 şekilde	 değerlendirilebiliyor?	
Dersem	ne	dersiniz?	

Öğrenci:	Soruyu	tekrarlayabilir	misiniz?	

Hoca:	Soru	şu;	Fıkıh	Doktrininde	yani	farklı	bir	görüş	
de	 yok	 yani	 farklar	 vardır	 da	 bizim	 için	 burada	 önemli	
değil.	Unsurları	belli	bir	suç	var.	Zina	için,	hırsızlık	için	belli	
kriterler	 var.	 Belirli	 bir	miktarda	mal	 olacak,	 hırz	 altında	
(koruma	 altında)	 olacak,	 başkasına	 ait	 olacak,	 gizlice	
alınacak.	Böyle	şartlar	var,	cezası	belli.	Bunu	kanunnamede	
nasıl	 düzenliyorlar	 ve	 başka	 bir	 ceza	 öngörebiliyorlar?	
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Soruyu	 anlatabildim	mi?	 Yani	dedik	 ki	 tazir,	 had	 ve	 kısas	
dışında	 kalan	 suçlar,	 tazir	 nerede	 düzenleniyor?	 Osmanlı	
Kanunnamelerinde	 değil	 mi?	 Had	 ve	 Kısası	 nerede	
buluyoruz?	Unsurlarını,	suçun	cezasını	nerede	buluyoruz?	
İşlenmiş	doktrinsel	hallerini	Fıkıh	Kitaplarında	buluyoruz.		
Bir	şey	görmüyor	musunuz	bir	gariplik,	yoksa	anlamadınız	
mı?		

Öğrenci:	Hocam,	fetva	ile	mi	yapıyorlar?	

Hoca:	Nasla	belirlenmiş	alanda	nasıl	fetva	verecekler?	

Öğrenci	2:	Hocam,	hani	yepyeni	bir	hale	getirmiyor	da	
ona	verilen	sınırlar	dâhilinde	bir	şeyler	yapmaya	çalışıyor	
olabilir.	 Bazı	 kıstaslar	 getiriyordur,	 işte	 mesela	 dedik	 ki	
zina	dedik.	Zinayı	yine	suç	olarak	koyuyor	ama	zengine	şu	
kadar	fakire	şu	kadar	diyor.	

Hoca:	Bunu	konuşmuyoruz	ama	yani	şöyle	bir	ekleme	
yapayım	siz	devam	edin.	Şimdi	adam	öldürme,	zina,	faiz	bu	
bütün	 kültürlerde	 suç	 yani	 şiddetle	 cezalandırılıyor	 bir	
kısmında.	 Bunlar	 ayrı	 bir	 şey	 yani	 Osmanlı	
Kanunnamelerinde,	 sorun	 burada	 şey	 değil	mi?	 Başka	 bir	
alanda	düzenlenmiş	bir	şeye	siz	yeni	bir	şey	hem	de	nasla	
belirlenmiş	bir	şeye,	yeni	bir	hüküm	veriyorsunuz.	Mesela	
hırsızlık	 için	bir	şey	var	el	kesme	cezası	var.	Nasıl	olur	da	
hırsızlıkla	ilgili	maddeler	sayarsınız	ve	başka	bir	ceza,	para	
cezası	üstelik	öngörürsünüz.	

Öğrenci:	Kıyas	olabilir	mi?	Kıyas	yapılmış	olabilir	mi?		

Hoca:	 Kıyas,	 aslında	 kıyas	 yasağı	 duruyor	mu	 acaba	 yani	
kanunilikle	 bağlantılı	 olarak	 kıyas	 yasağından	 da	
bahsedebiliriz.	 Bu	 konuda	 da	 büyük	 bir	 hassasiyet	 var.	
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Biraz	 farklı	 bir	 giriş	 yaptım	 ama	 yani	 kanunilik	 alerjim	
olduğu	 içindir.	 Başka	 bir	 bağlam	 var	 yoksa	 kanuniliğin	
tekâmül	 ettiği	 şey	 güvendiği	 işte	 ahalinin	 korunması	 fikri	
falan	 var	 kıyasa	 bağlayan	 yani	 kıyas	 yasağı	 var.	 Yani	 bir	
suçu	 başka	 bir	 şeye	 kıyas	 ederek	 devreye	 sokmak	
kaçındıkları	 bir	 şeydir	 aslında.	 Bununla	 bağlantılı	 olarak	
genelliği	 de	 söyleyebiliriz	 yine	 bugünkü	 hukuktan	 ilham	
alarak	 yani	 özellikle	 ceza	 yani	 arazideki	 idare	 biraz	 daha	
yerellikler	 taşıyor	 ama	 cezada	 da	 bir	 genellik	 var.	 Bunun	
istisnaları	 da	 var.	 Devlet	 başkanları	 mesela,	 bazı	 suçlar	
devlet	 başkanlarına	 uygulanamıyor.	 Köleler	 istisna,	
zımniler	 istisna.	 Yani	 nedir?	 Devlet	 başkanına	 had	 cezası	
uygulanamıyor	Hanefilere	göre.	Yani	zina,	şarap	içme	türü	
cezalar	uygulanamıyor	devlet	başkanına.	

Öğrenci:	Neden?	

Hoca:	Neden	olabilir?	Ben	sorayım	size.	

Öğrenci:	Padişah	şarap	içebiliyor	yani.	

Hoca:	İçebiliyor.	Şöyle,	bu	suç	olmaktan	çıkmıyor	fakat	
cezalandırılamıyor.	

Öğrenci:	Devletin	devamlılığı	açısından	olabilir	mi?	

Hoca:	Devlette	devamlılık	diyorsunuz.	Başka		

Öğrenci:	 Halifeye	 itaat	 bağlamama	 özellikle	 tartışılan	
hususlardandır.	

Hoca:	 Evet,	 bu	 şahsa	 indirgeyince	 bak	 daha	 bir	
etkilenecek	gibi	oldum	ama	yine	tam	değil.	

Kim	cezalandıracak	arkadaşlar,	kim	cezalandıracak.	Bizim	
kitaplarda	 geçen	 tabir	 bu;	 Sultanı,	 halifeyi,	 halife	 imam.	
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Halife	 zayıflayınca	 işler	 biraz	 değişecek	 Abbasi’nin	
sonlarında.	İmamın	en	önemli	görevi	Haddi	ikame	etmedir.	
Hatta	 şöyle	 ifadeler	 var:	 Merhamete	 gelip	 hadleri	
ikameden	 vazgeçmeyin	 veya	 Kısastan	 vazgeçmeyin.	
Kısaslar	 da	 biliyorsunuz	 nassa	 dayanıyor.	 Hadler	
konusunda	 çok	 hassas	 bir	 denge	 var	 ama	 özellikle	 kelam	
kitaplarında	 hadleri	 ikame	 yasası	 çok	 şey	 yani	 Hadleri	
ikame	edecek	diye	bir	mesele	var	çok	merkezi	bir	şekilde.	
Halife	 nasıl,	 hadleri	 ikame	 etme	 görevi	 onda	 zaten.	 Sizin	
söylediklerinize	 aslında	 olaya	 bağlayayım.	 Hakkınızı	
yemeyeyim.	 Şimdi	 sultanın	 cezalandırıldığını	 düşünün.	
Sultan	 her	 şeyin	 ruhu	 aslında	yani	 o	 toplumun	 ruhu	 yani	
onun	 cezalandırılması,	 zaafa	 uğraması	 bile	 söz	 konusu	
olamaz.	 Çünkü	 zaafa	 uğrarsa	 ne	 olur	 özel	 bir	 kelime	
kullanalım.	Ne	çıkar?	Kaos	çıkar.	Ne	çıkar?	Çok	güçlü	bazı	
siyasi	 kavramlar	 var	 biz	 bunları	 biraz	 daha	 aşağı	 bir	
şekilde	kullanıyoruz.	Biri	fitne.	Arkadaşlar	fitne	çok	güçlü,	
gerçekten	 güçlü	 aslında	 ama	 eski	 dönemde	 veya	 Osmanlı	
döneminde	 16.	 Yüzyılda	 fitne	 dediniz	 mi,	 birini	 fitne	 ile	
suçladınız	mı	anası	ağladı	demektir.	Çok	büyük	bir	suçlama	
yani	 ilahi	 suçlama	demektir.	 Fitne	 yerine	 ne	deriz?	 Fesat,	
bakın	 dilimizde	 halen	 yaşıyor.	 Fesat	 da	 Sa’y	 bi’l	 fesat	
Osmanlı	 ceza	 uygulamasında	 çok	 önemli	 kavramlardan	
biri.	 Sa’y	 bi’l-	 fesad.	 Yani	 birini	 şiddetli	 bir	 şekilde	
cezalandırmaya	 niyet	 ederse	 bu	 kavramı	 devreye	
sokuyorlar.	 Sa’y	 bi’l-	 fesad	 yani	 fesada	 çalışan,	 fesadla	
uğraşmak.	 Fesad	 da	 dediğimiz	 gibi	 çok	 yüksek	
kavramlardan	 biri.	 Şimdi	 fesattan	 bahsetmişken	 size	
birkaç	 şeyi	 yazayım.	 Sa’y	 bi’l-fesadı	 yazdık	mı?	 Kürsünün	
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en	 sevmediğim	 yanı	 bu.	 Kim	 yazdı	 kim	 yazmadı	 fark	
edemiyorsunuz.	Dolayısıyla	sataşamıyorum.	

Öğrenci:	Çok	genel	bahsediyorsunuz	ama.	

Hoca:	Neyden	genel	bahsediyorum?	

Öğrenci:	Örneğin	had	suçları,	tazir	suçları…	

Hoca:	 Unsurlarda	 yazdıracağım	 onları.	 Bilmiyorum	
aynı	 şeyi	 mi	 konuşuyoruz?	 Yani	 şarap	 içmek,	 unsurları	
neler	 bunlardan	 bahsediyorum.	 Daha	 sonra	 daha	 detaylı	
anlatacağım	ama	yazdıklarımı	yazın	en	azından.	

Şimdi,	 sultana	geniş	bir	yer	açılması	meselesi	netleşti	mi?	
Tazir	diye	bir	 alan	var	bununla	 ilgili.	 Şimdi	bunun	 sebebi	
ile	ilgili	bir	iki	bir	şey	söyleyeyim.	Bu	biraz	şununla	alakalı.	
İslam	 Hukukunun	 oluşum	 sürecinde	 devletle	 yani	 hilafet	
makamıyla	müçtehitler	arasında	bile	bir	şey	var.	Nedir?	Az	
önce	 Peygamber	 döneminde	 zaten	 bir,	 nasla	 hayat	
arasında	bir	gerginlik	yok.	Bilmediğinizi	gidip	soracaksınız.	
Belirsizlik	 yok.	 Sonraki	 halifelerin	 hepsi	 bir	 müçtehit	
vasfını	 taşıyorlar.	 Birincisi	 Muaviye’den	 sonra	 bir	 şeyler	
değişiyor.	Siyaset	birilerine	kalıyor.	Din	alanı	onun	dışında	
faaliyet	 gösteren	 bir	 alan	 olarak	 kalıyor.	 Muaviye	 ilk	
vaazında	bunu	söylüyor.	Siyaseti	bize	bırakın	diyor.	Şimdi	
burayı	 atlayalım.	 Abbasilerin	 son	 devrinde	 de	 benzer	 bir	
durum	 var.	 Abbasi	 Hilafeti	 çok	 zayıfladığı	 için	 yani	 şöyle	
örnekler	var.	Melikşah	ölmeden	önce	av	sırasında	yani	ava	
gitti	ve	dönmedi.	Ondan	önce	halifeye	bir	müddet	vermiş.	
Bağdat	 dışında	 bir	 yer	 bulup	 oraya	 taşınıyor.	 Halifenin	
durumu	 bu,	 tamam.	 Bu	 ayrı	 yani	 halifenin	 yanında	
mevkilerin	 sultanların	 güçlenmesi	 meselesi	 yani	 Tuğrul	
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Bey	de	şey	yapmıyor	yani	halife	ben	olayım	gibi	bir	durum	
da	yok	dolayısıyla	bir	ayrım	söz	konusu.	Bazı	hem	usulde	
hem	 de	 diğer	 alanlara	 yansımaları	 olacak	 bazı	 kavramlar	
öne	çıktı	bunları	yazacağım	size.	Biri	fesadu’z-zaman	bir	de	
maslahat	var	arkadaşlar.	Bu	maslahat	temel	kavramlardan	
biri	ama	biz	bunu	Hz.	Peygamber	döneminde	bile	var	diye,	
teorisi	 var	 diye	 düşünüyoruz.	 Hâlbuki	 bunu	 esaslı	 bir	
şekilde	 tartışan	 ilk	 kişi	 Cüveyni.	 Kim	 bu?	 Tanıyor	muyuz	
Cüveyni’yi?	 Cüveyni,	 Nizamiye	 Medreselerinin	 baş	
müderrisi,	Gazali’nin	hocası	yani	Nizamülmülk’ün	kurduğu	
medresenin	başındaki	adam	bu	(Selçuklu	Dönemi).		

2.	DERS	
Şimdi	 soruyu	 sorayım.	 Yani	 hırsızlık	 olabilir,	 zina	 olabilir	
bunlar	 için	 fıkıh	 kitaplarında	 bazı	 düzenlemeler	 var,	
kanunnamelerde	 de	 var.	 Halbuki	 bunlar	 taziri	
düzenleniyor	 idi,	 nasıl	 oluyor?	 Sebebi	 şu	 burada	 bazı	
geçişkenlikler	 var	 ve	 tartışma	 nedir	 onu	 söyleyeyim.	
Tartışma	 şu;	 acaba	 Osmanlı	 uygulaması	 İslam	 Hukuku	
teorisinden	bir	 sapma	mıdır,	değil	midir?	Tartışması	 esas	
itibariyle	 yani	 Fıkıh	 kitaplarında	 bir	 düzenleme	 var,	 ona	
aykırı	 bir	 düzenleme	 midir	 diye	 bir	 tartışma	 var.	 En	
merkezi	tartışmalardan	biri	bu.	Şimdi	siz	görmüşsünüzdür	
diyeceğim	 ama	Örfi	 hukuk	 ve	 Şeri	 hukuk	 alanlarıyla	 ilgili	
tartışmalara	vakıf	mıyız,	biliyor	muyuz?	Şeri	Hukuk	nedir?	
(birkaç	 öğrenci	 şeriata	 dayalı	 der)	 Aslında	 bunlara	
detaylıca	bakmak	lazım.	Örfi	Hukuk	nedir?		

Öğrenci:	Gelenek	
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Hoca:	 Gelenek	 dediniz	 ama	 gelenek	 dediniz	 mi	 biz	
buraya	 bir	 sıfır	 koyuyoruz,	 Yani	 bu	 kitap	 itibariyle	
yaklaşımı	itibariyle.	Nedir?	

Öğrenci:	Teamül	olabilir	mi?		

Hoca:	Hayır,	sizin	garanti	sınav	sorularınızdan	biridir	
Örfi	 Hukuk.	 Ben	 Örfi	 Hukuku	 eleştirecektim	 ama	 siz	 örfi	
hukukun	ne	olduğu	konusunda	bir	şey	bilmiyorsunuz.	

Öğrenci:	Şeri	Hukukun	dışında	kalan	alan.	

Hoca:	Şeri	Hukukun	dışında	kalan	alan	ama	şimdi	bu	
tazirle	 rahat	 konuşabileceğimiz	 bir	 şey.	 Yani	 tazirle	 ne	
alakası	 var	 anlatıyoruz.	 Sultanın	 bir	 cezalandırma	 yetkisi	
var.	 Sultanın	 bir	 kanun	 koyma	 yetkisi	 var.	 Biraz	
değiştirelim,	 Sultanın	 teşri	 yani	 şeriat	 koyma	 yetkisi	 var	
mı?	 Tartışması.	 Şimdi	 ilkece	 sultanın	 (öğrenci	 söz	 alır	 ve	
bir	şeyler	söyler)	şimdi	teorik	olarak	iki	kümeler	teorisini	
sizde	 işleyelim	 isterseniz.	 Teorik	 olarak	 şer	 ile	 kanun	
arasında	böyle	bir	ilişki	var.	Şer,	dıştaki	büyük	küme	kanun	
ise	 içteki	 kümedir.	 Buna	 işte	 1950’lerden	 sonra	 diyeyim	
örfi	hukuk	alanı	dediler.	Osmanlılarda	1-	Şeri	Hukuk	alanı	
var.	 Şeri	 Hukuk	 nedir?	 İşte	 fıkıh,	 siz	 kaçıncı	 sınıfsınız?	 2.	
Sınıfsınız,	 şimdi	 reklam	da	yapamayacağım	 İslam	Hukuku	
dersine	gelin	anlatayım	diye.	Örfi	Hukuk	alanı	 ise	sultanın	
kanunnamelerle	 belirlediği	 alan	 dediler.	 Şeri	 hukuk	 ise	
erken	 teorilerden	 itibaren,	 ne	 demek?	 Hicri	 2.	 Yüzyıldan	
itibaren	oluşturulmuş	fıkıh	mücevheratı,	fıkıh	mücevheratı	
derken	 Fıkıh	 kitapları,	 kitap	 külliyatı	 yani	 bu	 ilim	
içerisinde	 oluşan	 görüşlere,	 şimdi	 çok	 geniş	 bir	 literatür	
bu.	 Yalnız	 fiili	 olarak	 şöyle	 bir	 şey	 var.	 Yine	 dışarda	 şer	
diye	 bir	 şey	 var.	 Bir	 kısmı	 fiili	 olarak	 dışarda	 kalabiliyor	
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yani	 iç	 içe	 kesişim	 kümesi	 gibi	 düşünün.	 Kanun	 ilkece,	
teorik	 düzeyde	 aykırı	 olamaz	 diyorlar	 şeriata	 ve	 burada	
başka	sorunlar	var	yani	siz	2	hukuk	öngörüyorsunuz	ama	
biri	 diğerine	 aykırı	 değil	 diyorsunuz	 gibi	 bir	 sorun	 var.	
Yüksek	 lisans	 dersi	 alırsanız	 bunları	 detaylı	 anlatırım.	
Şimdi,	ne	var	ki	fiili	olarak	kanunnamelerde	belirlenen	bazı	
hususlar	 çok	 da	 şeriat	 içerisinde	 izah	 edilemiyor.	 Örnek	
var	mı	aklınızda?		

Öğrenci:	Kardeş	katli		

Mesela,	yani	evladından	her	kime	saltanat	müyesser	olursa	
nizam-ı	 âlem	 için	 karındaşını	 katleylemek	 caizdir.	 Nasıl,	
güzel	 mi,	 ne	 dersiniz?	 Değil,	 bak	 aklınız	 yatmadı.	 Ekseri	
ulema	 dahi,	 ulemanın	 çoğunluğunda	 teçhiz	 etmiştir	 yani	
cevaz	 vermiştir.	 Ekseri	 ulema	 kim?	 Demek	 ki	 bazıları	 ne	
yapıyorsunuz,	 öyle	 şey	 mi	 olur?	 Dedi.	 Şimdi	 arkadaşlar	
bunu	 izah	 edenler	 var	 yani	 bunu	 bazı	 devlet	 merkezli	
düşünen	tarihçilerimiz	bazıları	sultanımız	bir	hata	yapmaz,	
ne	demişse	isabetin	ta	kendisidir.	Diyen	bazı	tarihçilerimiz.	
Onlar	 öyle	 diyorlar	 ama	 izahı	 zor	 bir	 şey	 gibi	 görünüyor	
değil	 mi	 kardeşini	 öldürmek?	 Kardeşin	 hadi	 neyse;	
kardeşinin	 beşikteki	 çocuğu,	 nizam-ı	 âlem	 için,	 olur	 mu?	
Acaba	bunlar	da	bu	kapsamda	değerlendirilebilir	mi	sorun	
varsa?	Sizi	biraz	dolandırdım	ama	boşuna	dolandırmadım	
yani	 biliyorsunuz	 boşa	 dolandırmadım	 bilmediğim	 şeyi	
anlatmam.	 Acaba	 zina	 için	 görülen	 para	 cezası	 işte	 bay		
(zengin)	 ise	 şu	kadar	alacak	geda	 ise	o	kadar	alacak,	Orta	
halliyse	 de	 şu	 kadar.	 Şimdi	 arkadaşlar,	 burada	 kritik	 bir	
şey	 var	 bunu	 aklında	 tutmak	 kaydıyla	 yani	 kanunname	
bazen	işi	sıkıntılı	bir	noktaya,	dönemin	yani	şeriat	içindeki	
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zayi	güç	noktaya	gönderebilir.	Hatta	bunu	götürmek	 ister.	
Örfi	 suç	 cezaları	 ehli	 örfe	 ödeniyor	 arkadaşlar.	 Yani	 örf	
kapsamında	 bir	 suç	 işlediğinizde	 bunun	 cezasını	 para	
cezası	 olarak	 yöneticiye	 ödüyorsunuz.	 Dolayısıyla	 çok	
suiistimale	açık	bir	 taraftır.	Yani	adaletname,	siyasetname	
meselesini	 tekrar	hatırlarsanız	böyle	bir	 şey	 tarafı	da	var.	
Dolayısıyla	 böyle	 sapmalara	 uğramakla	 beraber	 bu	
hırsızlıkla	ilgili	kaz	çalandan	şu	kadar	akçe	alınır	gibi	zina	
edenden	 şu	 alınsın,	 şu	 kadar	 akçe	 alınsın	 gibi	
düzenlemelerin	 sebebi	 unsurlarda	 eksiklik,	 bunun	 aksini	
savunan	 var	 mı?	 Yeni	 çalışmalar	 bunun	 böyle	 olmadığını	
gösteriyor.	 Mesela	 hırsızlık	 örneği	 üzerinden	 anlatayım.	
Hırsızlıkta	 nisap	 belirli	 bir	 orana	 varması,	 çalınan	 şeyin	
belirli	 bir	 değerde	 olması	 gerekiyor.	 Bu	 belirli	 değer	
sağlanamadıysa	 hırsızlık	 suçu	 oluşmuyor	 ispat	 da	
edilemiyor	 dolayısıyla.	 Unsurlarda	 eksiklik	 haddi	
düşürüyor.	Had	suçlarında	işte	zina,	şarap	içmek	bunlarda	
izlediğimiz	 esas	 ilke	 şüphenin	 suçları	 düşüreceğidir.	
Herhangi	bir	şekilde	özellikle	Hanefilerde	böyle	bir	durum	
var.	 Herhangi	 bir	 şekilde	 düşürme	 söz	 konusu	 olursa,	
unsurlarda	bir	eksiklik	 söz	konusu	olursa	bunlar	düşürür	
ve	 çok	 ağır	 şartları	 var	 mesela	 kıtlık	 zamanında	 hırsızlık	
şeyi	 düşürür.	 Hz.	 Ömer	 döneminde	 olması	 lazım,	
Şartlardan	biri	şudur.	Hırz	altında	olması	 lazım.	Hırz,	yani	
saklı	 bir	 yerde	 olması	 lazım.	 Saklı	 bir	 yerde	 değilse	
(hepinizde	 kitap	 var	 değil	 mi?	 Bütün	 hepsini	
yazdırmıyorum	tek	tek)	hırz	altında	olması	gerekiyor	yani	
orta	 bir	 yerde	 bıraktığınız	 şeyi	 çalınmışsa	 hırsızlık	
suçunun	 unsurlarından	 biri	 sağlanmamış	 oluyor.	 Gizlice	
alınmış	 olması	 gerekiyor.	 Açıktan	 açığa	 hırsızlık	 olmuyor.	
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Mesela	gittiniz,	yol	kestiniz,	zorla	aldınız	şehir	içinde.	Birisi	
gitti,	yol	kesti	İstanbul’un	merkez	mahallelerinde	yol	kesti,	
zorla	aldı	hırsızlık	suçu	oluşuyor	mu?	Oluşmuyor	diyorlar.	
Çünkü	 unsurlardan	 biri	 neydi?	 Gizlice	 almak.	 Hangi	 suç	
oluştu?	Gasp	 suçu	oluştu.	Dolayısıyla	had	ne	oldu?	Düştü.	
Nisaba	 ulaşmayan	 bir	mal	 çalındı.	 Had	 düştü.	 Diyorlar	 ki	
kanunnamedeki	düzenleme	Haddin	düştüğü	konulardadır.	
Yani	 had	 ve	 kısas	 düştüğünde	 yani	 hadle	 unsurlarda	
eksiklik,	 ispat	 şartlarında	 eksiklik	 söz	 konusu	 olursa	 had	
düşer.	 Ne	 olur?	 Bu	 suç	 cezasız	mı	 kalacak?	 Kalabilir	 ama	
kanunname	 bunun	 cezasız	 kalmaması	 için	 yerini	 ne	 ile	
doldurabilir?	Hangi	tür	suçla?	Tazir,	buna	tazir	suçu	telakki	
edebilir	 ve	 karşılığında	 bir	 tazir	 cezası	 öngörebilir.	 Zina	
için	 mesela	 zinanın	 şartlarından	 4	 erkeğin	 buna	 şahit	
olması,	 itiraf	 hariç.	 İtirafta	 zaten	 açığa	 çıkar,	 tek	 başına	
kuvvetli	 bir	 güce	 gelir.	 4	 kişi	 bulamazlarsa,	mesela	 2	 kişi	
şahitlik	 etti.	 İspat	 şartları	 gerçekleşmemiş	 oluyor	 ve	 had	
düşüyor	hem	bekâr	için	hem	evli	için.	Bununla	da	kalmıyor	
o	 şahitlik	 eden	 2	 kişi;	 iffetli	 bir	 kadına,	 iffetli	 bir	 erkeğe	
zina	iftirasında	bulundukları	 için	cezalandırılıyorlar.	Onun	
için	çok	ağır	bir	şey	yani	4	kişi	anlaşsa	biri	mızıkçılık	ettiği	
anda	 gidecekler.	 Herhangi	 bir	 şekilde	 şüphe	 haddi	
düşürüyor.	 Kanunnamelerdeki	 düzenlemeleri	 bu	 şekilde	
izah	 ediyorlar	 ve	 bunun	 açıklayıcı	 bir	 çerçeve	 olduğunu	
gösteriyor	 bize.	 Şimdi	 bir	 şey	 daha	 söyleyeyim	 ben.	 Had	
suçları	 uygulanması	 çok	 olan	 suçlar	 da	 değil.	 Bunu	 da	
söyleyeyim.	Kısas	ve	diyet	ayrımı	daha	çok	karşılaştığımız	
hususlar.	 Osmanlı	 uygulaması	 itibariyle	 kısasın	da	 bir	 tür	
tazminata	döndüğüne	çok	şahit	oluyoruz.	Fakat	had	suçları	
resen	 takip	 ediliyor.	 Şikâyete	 bağlı	 değil	 hırsızlık	 ve	 gasp	
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dışında.	 Kısas	 ise	 çok	 şahsi	 özellikler	 taşıyan	 suçlar	 yani	
had	 suçlarını	 esas	 itibariyle	 Allah	 hakları	 çerçevesinde	
özellikle	 zinayı,	 hırsızlığı	 bu	 kapsamda	
değerlendirebiliyoruz.	 Kısas	 ise	 kul	 hakları	 çerçevesinde	
değerlendirilen	 suç	 ve	 cezalardır.	 	 Dolayısıyla,	 bunun	
yargılama	 hukukuna	 da	 yansıması	 var.	 Şikâyete	 bağlı	
suçlar	kısas	suçları.	Şimdi	had	ve	kısas	suçlarının	başka	bir	
özelliği	 katiyet	 taşımaları,	 kesinlik	 taşımaları	 aynı	
zamanda	 nasla	 belirlenmiş	 olmanın	 verdiği	 özellik	 bu.	
Hafifletici	 sebepler	 dolayısıyla	 söz	 konusu	 değil	 yani	
gerçekten	 tahakkuk	 ederse	 gerçekleşirse	 bunlarda	 bir	
hafifletici	sebep	söz	konusu	olmuyor	ama	tarihi	uygulama	
itibariyle	söyleyeyim	yani	hem	Hz.	Peygamber	döneminde	
hem	Raşit	halifeler	döneminde	hem	daha	sonraki	dönemde	
hadlerle	 ilgili	 çok	 büyük	 hassasiyetler	 olmasına	 rağmen	
dedim	ya	halifeler	baş	kişi	gibi,	siyasetnamelerde	de	bunun	
örneği	 geçiyor,	 kayıtlar	 var.	 Nizamülmülk’ün	
Siyasetnamesi’nde	 mesela	 hadlerin	 gerçekleştirilmesiyle	
ilgili	 bahisler	 var.	 Siyasetnameyi	 okuyan	 var	 mı?	
Siyasetname	 büyük	 kitaplarımızdan	 biridir.	 Okumaya	
niyeti	olan	var	mı?		

Şimdi	bu	gerçekten	hem	merkez	fıkıh	literatüründe	önemli	
hem	siyaset	literatüründe	önemli	bir	şey	olmasına	rağmen	
biraz	şey	gibi	yani	 İslam	toplumunun	sınırları	meselesiyle	
alakalı	gibi	görülür.	Yani	bu	sınırlar	ihlal	edilmesin	gibi	bir	
hassasiyet	 alanıdır.	 Yoksa	 zinayı	 engelleyebilme	 imkânı	
yok.	 Kitaplarımız,	 tarih	 kaynaklarımız	 bu	 konuda	 bayağı	
bilgi	 sunuyor	 bize,	 fakat	 ispatı	 zor	 ve	 şüpheli	 olduğu	 için	
uygulaması	dar	kalmış	diyebiliriz.	Afla	 ilgili	 bir	husus	var	
bu	 da	 önemli	 aslında.	 Şahsilik	 unsuru	 devreye	 girdiğinde	
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affetme	 imkânı	 doğuyor.	 Bu	 ta	 Tanzimat	 dönemi	 ceza	
kanunlarına	 kadar	 gelecek.	 Yeni	 mahkemelerde	 yeni	 bir	
kanun	 uygulanıyor	 1858	 ceza	 kanunu.	 Burada	 tazir	
belirleniyor	ve	Osmanlı	Devleti’nin	en	önemli	ceza	kanunu	
1840’tan	itibaren	bu	var,	Tanzimat’tan	1	yıl	sonra,	1851’de	
bir	 ceza	 kanunu	 var,	 bir	de	 1858’de	 bir	 ceza	 kanunu	 var.	
Bundan	 hemen	 önce	memurlar	 için	 ve	 ilmiye	mensupları	
için,	 ulema	 sınıfı	 için	 bir	 ceza	 kanunu	 çıkarılıyor.	 1858	
kanunu	ise	(öğrenci	bir	şeyler	söyler)	

Öğrenci:	Ek	bir	kanun	gibiydi.	Öyle	hatırlıyorum.	

Hoca:	Hangisi?		

Öğrenci:	1858	

Hoca:	 Hayır,	 şöyle	 1840’ta	 çıkıyor.	 1851,	 1840’ı	
yürürlükten	 kaldırıyor.	 1858	 de	 1851’i	 yürürlükten	
kaldırıyor.	 Ama	 aklınızda	 kalan	 şu	 herhalde	 1858’i	
1840’taki	eksiklerden	dolayı	yapıyorlar.	Olabilir	mi?		

Öğrenci:	Olabilir.	

Hoca:	Anlaştık,	tamam.	

1858’i,	 1815	 Napolyon’dan	 da	 yararlanarak	 yapıyorlar	
ama	kanunun	ilk	maddesi	diyor	ki	bu	taziri	derecelendirir	
diyor.	 Bu	 ne	 demek	 ben	 had	 ve	 kısas	 suçlarına	
bakmayacağım	 demek.	 Yani	 klasik	 anlayışı	 devam	
ettiriyorum,	 şeri	 alanla	 alakalı	 bir	 şey	 yapmayacağım	
demek.	Şunun	için	1858’den	bahsettim.	Kısasla	ilgili	suçlar	
eğer	 ispat	vasfı	olarak	 tamamsa	Şer’iyye	mahkemelerinde	
görülür.	 Kanun	 hükümleri	 uygulanmıyor	 bakın.	 Yani	
Şer’iyye	 mahkemelerinin,	 yeni	 mahkemelerin	 kurulduğu	
bir	 alanda	 tazire	 öbür	 mahkemeler	 bakıyor	 yani	 tazirle	
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ilgili	suçlara.	1858	kanunu	çok	önemli	bizim	yani	1910’da	
başka	 bir	 ceza	 kanunu	 tercümesi	 var.	 Bu	 meclisten	
geçmeyecektir.	 Bu	 metin	 meclis	 tatil	 edilerek	 1926’da	
Türkiye’de	yürürlüğe	sokulacaktır.	1910’daki	kanun,	temel	
kanun,	 ceza	 kanunu	 tercümesi	 geçirilemeyecek	 yalnız	
1858’i	 birçok	 temel	 konuda	 içtima,	 teşebbüs	 gibi	
konularda	 değiştirecek,	 dönüştürecektir.	 1926	 kanununu	
yapan	 (bilgi	 olarak	 söyleyeyim	 de)	Hayrettin	 Karaman(?)	
diye	bir	 ceza	hukukçusu	var	onun	verdiği	 bilgiye	 göre	bu	
kanunun	 tercümesi	 üzerinde	 çalışarak	 1926	 kanununu	
oluşturmuşlar	deniyor.	Bu	konuları	detaylı	olarak	çalışacak	
arkadaşlara	ihtiyacımız	var.	(Öğrenci	söz	alır)	

Öğrenci:	Hocam	1858’i	mi	düzenlemişler?	

Hoca:	 Hayır,	 1858	 birçok	 değişikliğe	 uğruyor.	 Biz	 de	
bunun	üzerine	çalışıyoruz	arkadaşlar.	1858,	120	kere	falan	
değişiyor	 ve	 bu	 arada	 Alman,	 İtalyan	 ceza	 kanunlarına	
falan	 bakıyorlar,	 ama	 1910’daki	 farklı	 bir	 şey.	 Orada	 ne	
yaptılar,	 tercümeyi	 birebir	 mi	 yaptılar?	 Onu	 bilmiyoruz.	
Yalnız	 1858	 ile	 ilgili	 bir	 şey	 daha	 söyleyeyim	 yani	
Napolyon	 Kodunun	 tercümesi	 değil.	 Hâlbuki	 ne	 olması	
lazım?	 Buraya	 tazir	 diyecek.	 İşte	 hadle	 kısasla	 bağlantılı	
tazir	meseleleri	 ile	 ilgili	düzenlemelerin	de	gelmesi	 lazım,	
bunların	 şişmesi	 lazım.	 Bunlar	 böyle	 değil,	 seçerek	
tercüme	 etmişler.	 Tercüme	 bölümünde	 birisi	 çalıştı	 ama	
yani	 Fransızca	 ile	 ilgili	 olabilir.	 Şeyi	 bilmiyoruz	 yani	 nasıl	
seçtiler	 maddeleri,	 bu	 konuda	 iyi	 bir	 çalışma	 yok.	 Her	
ekleme	 yani	 1858’den	 1926’ya	 kadar	 çok	 ekleme	
yapıyorlar.	 Bazen	 müessese	 getiriyorlar.	 Yani	 teşebbüs	
mesela	 her	 bir	 maddede	 düzenlenmiştir.	 Genel	 bir	
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teşebbüs	 maddesi,	 genel	 bir	 içtima	 maddesi	 koyuyorlar	
1911’de	 zaten	 çok	 büyük	 bir	 değişiklik	 var.	 Yani	 bu	 gibi	
akımlar	1926’ya	hazırlıyor	Türkiye’yi	diyebiliriz	rahatlıkla.	
Şimdi	 bunlardan	da	 bahsetmiş	 olalım.	 Şimdi	 niye	 bundan	
bahsettik	 1858’den?	 Kısasla	 ilgili	 şahsilik	 unsurundan	
ötürü	 Şer’iyye	 mahkemesine	 gönderiyor.	 Bu	 şu	 demek	
fertler	 yani	 mağdurun	 yakınları	 da	 devreye	 girecek.	
Girebilsinler	diye.	 Bakınız	 şahsilik	 yani	 kul	 hakkı	 diyelim.	
Tam	 tabiriyle	 kul	 hakkı	 söz	 konusu	 ise	 ki	 kısas,	 diyet	
bunun	en	 iyi	 örneğidir	 orada	mesela	devlet	başkanının	 af	
yetkisi	 söz	 konusu	 değildir.	 Hadde	 devlet	 başkanının	 affı	
söz	 konusu	 olabilir	mi?	 Had	 cezası	 yani	 sabit	 olduğunda.	
Olamaz	 değil	 mi	 yani	 bu	 da	 işte	 nastan	 kaynaklanmış.	
Kur’an-ı	 Kerim,	 sünnetle	 belirlenmiş	 bir	 şeyi	 de	 devlet	
başkanı	affedemez	diyorlar.		

1-	Nasta	devlet	başkanı	affedemez.	

2-	Kısasta	devlet	başkanı	affedemez.		

Niye?	 Kul	 hakkına	 ilişkin	 bir	 şey	 olduğu	 için.	 Mağdurun	
yakınları	 affedebilirler	 mi,	 vazgeçebilirler	 mi	 kısas	
hakkından?	 Babamızı	 öldürdü	 ama	 biz	 öldürülmesini	
istemiyoruz	 diyebilirler	 mi?	 Diyebilirler,	 yalnız	 yakınlar	
diyebilir.	 Devlet	 otoritesi	 böyle	 bir	 karar	 veremez.	
Dediklerinde	 de	 diyete	 dönüşecek	 yani	 bir	 tür	 tazminat	
aslında.	 Hatta	 bunu	 şöyle	 isimlendiriyorlar:	 Milk-i	 Kısas.	
Yani	 bir	 tür	 özel	 hukuk	 veya	 mülkiyet	 bahsi	 gibi	
değerlendiriyorlar.		

Evet,	 takiple	 ilgili	 de	 bazı	 şeyler	 söyledik,	 afla	 ilgili	 bir	
şeyler	 söyledik.	Bu	geriye	 yürümeme	kuralını	 söylemedik	
ama	bu	da	zaten	hadle	kısas	için	söz	konusu	edilemez.	Yani	
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geriye	 yürümesi,	 zaten	 oturmuş	 kurallardır.	 Osmanlı	
uygulamasında	 da	 tazir	 için	 halkın,	 ahalinin	 bundan	
haberdar	olması	çok	gözetiliyor.	Modernleşme	döneminde	
de	 mesela	 Abdülaziz’in	 bir	 yazısını	 görmüştüm.	 Bu	 biraz	
bugünkü	hukukta,	hukuka	aykırılık	bilinci	diye	bir	mesele	
çerçevesinde	 konuşuluyor.	 Bunun	 bir	 şekilde	 burada	 da	
görülebileceğini	 söyleyebiliriz.	 Ceza	 hukukunun	 nerede,	
nasıl	 uygulanacağı	 ile	 ilgili	 birkaç	 şey	 söyleyelim.	 Burada	
bir	 mülkilik	 ve	 şahsilik	 tartışması	 var	 Ebu	 Hanife	 esas	
itibariyle	mülkilik	anlayışını	kabul	eden	bir	 fakih.	Bu	yani	
Darül	 İslam	 içerisinde	 Osmanlı	 Devleti	 üzerinde	
düşünürsek,	Osmanlı	Devleti	içerisinde	işlenen	suçlara	şeri	
hukuk	 uygulanacağını	 öngörüyor.	 Burada	 tek	 istisna	
Zımmiler.	 Zımmiler	 konusunu	 gördünüz	 mü?	
Gayrimüslimler	konusunu	gördünüz.	Zımmiler	bakımından	
onlara	bir	yani	onlar	için	meşru	kabul	edilen,	yani	bu	nedir	
mesela?	 Şarap	 içmek,	 satmak	 onlar	 için	 meşru	 kabul	
edildiği	 için	 bunun	 için	 bir	 alan	 açılıyor	 Hanefilik	
üzerinden.	 Darül	 İslam	 dışında	 işlenen	 yani	 Osmanlı	
vatandaşlarının	 veya	 zimmilerin	 dışarıda	 işledikleri	
suçların	 da	 cezalandırılmayacağını	 söylüyorlar.	 Yani	
çerçevesi	 çok	 net	 bir	 mülkilik	 anlayışı	 var	 aslında	 fakat	
bunun	 da	 istisnası	 kul	 hakları	 meselesi.	 Yani	 kul	 hakları	
söz	 konusuysa	 Darül	 İslam	 dışında	 işlenen	 bir	 suç,	 o	 kişi	
Darül	 İslam’ın	 içine	 döndüğünde	 cezalandırılır.	 Ne	
bakımdan	 cezalandırılır?	 İşte	 yine	 kul	 hakkı	 bir	 tür	
tazminat	 olarak	ortaya	 çıkacağı	 için	 yani	 bir	 tür	 tazminat	
alacağı	 olarak	 telakki	 edilir.	 Diğer	 fakihler	 bu	 zımmilerle	
ilgili	 istisnayı	 da	 kabul	 etmiyorlar.	 Zımmilerin	 de	 katı	 bir	
şekilde	 şeri	 hukuka	 dâhil	 olduklarını	 kabul	 ediyorlar.	
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Dolayısıyla	 bir	 şarap	 içme	 suçundan	 bir	 zımmi	 Osmanlı	
vatandaşı	da	 cezalandırılacaktır	diyorlar.	Kişi	 bakımından	
devlet	 başkanından	 bahsetmiştim,	 zımmileri	 de	 söyledik.	
Kölelerin	 bazı	 durumlarda	 avantajlı	 bazı	 durumlarda	
avantajsız	bir	durumu	var	yani	köleler	 ile	hürler	arasında	
statü	 eşitliği	 yok,	 bunu	 net	 bir	 şekilde	 söyleyebilirim.	
Genellikten	 bahsettik	 aslında	 her	 mezhebin	 eşit	
uygulamaları	 var	 gibi	 görünüyor	 ama	 istisnalardan	 biri	
kölelerdir.	 Eğer	 had	 cezası	 yargıya	 götürülebilir	 nitelikte	
bir	şeyse	kölelere	had	cezasının	yarısı	verilir.	Mesela	erkek	
bir	 köleyse,	 hür	 yani	 zina	 yapmış	 bir	 hür	 ile	 zina	 yapmış	
bir	 köle	 arasında	 (bekâr)	vurulacak	 sopanın	yarısı	 köleye	
uygulanıyor.	Bu	lehte	bir	şey	olarak	görülüyor.	Aleyhte	bir	
uygulama	 ise	 onların	 kısasla	 değil	 diyetle	 korunmasıdır.	
Yani	bir	hür	kişiyi	öldürdüğünüzde	kısas	hakkınız	var	fakat	
kölelerin	kısas	hakkı	yok.	Köleler	diyetle	cezalandırılıyor	ki	
bu	 kısasın	 düşmesi	 demek	 köle	 için	 aleyhte	 bir	 durum.	
Şimdi	genel	bir	(atlamış	olmayalım)	had	cezalarında	unsur	
eksikliği	 ispat	 şartlarının	 haddi	 düşürdüğünü	 söyledik.	
Söyledik	de	yine	vurgulu	bir	şekilde	söyleyelim.	Bu	o	suçun	
büsbütün	cezasız	kalacağı	anlamına	gelmiyor.	Nasıl	olabilir	
cezasız	kalmaması?	Uygun	bir	tazir	cezası	verilir.	Bu	bazen	
hadde	belirlenenden	daha	ağır	bir	cezadır.	Burada	ağırlık,	
hafiflik	 gibi	 düşünmeyin	 arkadaşlar.	 Şeri	 suçlar	 için	
öngörülen	 cezalar	 ağırdır,	 örfün	 öngördüğü	 ağır	 değildir.	
Kesinlikle	böyle	bir	şey	yok.	Daha	da	ağır	olabilir	dediğim	
gibi.		

Suç	 ve	 cezayı	 beraber	 konuştuk.	 Evet,	 hırsızlığın	
unsurlarını	 söylemiştim	 zannederim.	 Bir	 daha	 tekrar	
edeyim.	 Bunları	 zaten	 (bence	 bilmeniz	 gereken	 şeyleri	
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sıraladık)	 yani	 had	 ve	 tazir	 arasındaki	 ilişki,	 bağlantı	 çok	
önemli.	 Çalınan	 malın	 bir	 değerde	 olması	 gerektiğini	
söyledik.	 Bunun	 farklı	 birimlerle	 ifadeleri	 var.	 Başkasına	
ait	 bir	 malı	 olmalı,	 gizlice	 almış	 olmalı,	 malın	 koruma	
altında	 olması	 hırz	 olarak	 isimlendiriliyor.	 Bunun	 had	
suçlarının	 bir	 istisnası	 olarak	 takibe	 bağlı	 bir	 suç	
olduğunun	 altını	 çizelim.	 Yol	 kesme,	 silahlı	 gasp	 veya	
soygun	 da	 Hırabe	 suçu	 olarak	 bilinen	 bir	 suç.	 Bunun	
özellikle	 şehir	 içinde	 işlenemeyecek	 bir	 suç	 olduğu	 kabul	
ediliyor.	 Yani	 bu	 ne	 demek?	 Devlet	 otoritesinin	 olmadığı	
bir	 yerde	 yol	 kesme	 söz	 konusu	 olabilir	 diyor	 Hanefiler.	
Issız	 bir	 yer	 olması	 lazım,	 kamu	 otoritesinin	 müdahale	
edemeyeceği	yerler,	 silahla	kuvvet	kullanılması	gerekiyor.	
Şehirlerarası	 yolda	 olması	 gerekiyor,	 erkekler	 tarafından	
gerçekleştirilmesi	 gerekiyor.	 Ceza	 itibariyle	 kademeli	 bir	
şey	 olduğu	 yani	 Kuran-ı	 Kerim’de	 bu	 sayılıyor.	 Bu	 suçun	
cezası	 tek	 tek	 sayılıyor	 sıralı	 olarak	 ölüm,	 asılma	 gibi.	
Bunun	aslında	suçun	ağırlık	derecesiyle	orantılı	bir	şekilde	
bu	cezalar	tek	tek	uygulanabilirliği	söyleniyor	hâkim	görüş	
olarak	 diyelim.	 Bu	 hırabede	 bir	 özellik	 tövbe	 imkânının	
olmasıdır.	Tövbenin	cezayı	düşürebiliyor	olması.	Zina	 için	
unsurlarda	kadın	ve	erkek	arasında	olması	aranıyor.	Bu	şu,	
özellikle	 Malikinin	 görüşü	 burada	 özellikle	 livatanın	 yani	
erkekle	 erkek	 arasındaki	 ilişkinin	 had	 kapsamına	
giremeyeceği	 söyleniyor.	 Şimdi	 bunun	 sebebi	 ne	 olabilir	
sizce?		

Öğrenci:	Ayrı	bir	suç	olabilir	mi?	

Hoca:	Ayrı	 bir	 suç	olabilir	 ama	had	 suçu	dedik.	Daha	
mı	hafif	bir	şey?	Değil.	
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Öğrenci:	Tazir	suçudur.	

Hoca:	 Taziren	 cezalandırılabilir	 diyorsunuz.	 Taziren	
cezalandırılabilir,	evet.		

Öğrenci:	Onu	zina	olarak	saymak,	meşrulaştırmak	gibi	
de	karşılanabilir.	Meşrulaştıracak	bir	etki	de	yaratabilir.	

Hoca:	 Çok	 başka	 bir	 şey	 söylediniz.	 Sosyal	 bir	 sıfat	
üzerinden	 bir	 şey	 söylediniz.	 Düşünülebilir	 ama	 burada…	
(Öğrenci	söz	alır)	

Öğrenci:	 Bir	 şey	 söyleyeceğim.	 Şimdi	 biz	 had	 suçları	
nasta	söylenmiştir	dedik.	

Hoca:	 Bir	 şey	 söyleyeyim.	 Yani,	 söylenmiştir	 diyoruz	
ama	 biraz	 biz	 pozitivist	 bakıyoruz.	 Şimdi	 şunu	 söylemek	
istiyorum.	Kuran-ı	Kerimde	 sanki	her	kişi	 aynı	 şeyi	anlar,	
sünnetten	her	kişi	aynı	şeyi	anlar	gibi	düşünüyoruz.	Şimdi	
böyle	olsa	ekoller	oluşmaz	zaten.		

Öğrenci:	 Şimdi	 bunu	 had	 saymıyoruz	 diyoruz.	 Had	
suçları	 nasta	 sayılmıştır	 diyoruz.	 O	 zaman	 bu	 nasta	
sayılmadan	mı	geliyor	eşcinsel	ilişki?		

Hoca:	Bu	sayılanlardan	biri	değil.	

Öğrenci:	O	zaman	had	suçu	olmaz.		

Hoca:	Had	 suçu	olamaz.	 Zaten	onu	 sordum.	Niye	had	
suçu	değil?		

Öğrenci:	Tamam,	o	sebepten	dolayı	nasta	sayılmadığı	
için	mi?	

Hoca:	Nasta	sayılmadığı	 için.	Hanefiler	böyle	diyor	da	
Şafiler	böyle	demiyor.		
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Öğrenci:	Çok	basit	bir	yaklaşım	olacak	belki	ama	zina,	
kadın	 ve	 erkek	 arasında	 bir	 ilişki	 olarak	 tanımlanmış	
olabilir	mi?		

Hoca:	Çok	basit	bir	şey	ve	doğru	yani.		

Şimdi,	burada	çok	güzel	bir	örnek	şu	bakımdan	güzel,	yani	
naslardaki	 (nasları	 anlayış	 biçimimize	 bağlı	 ama)	 bu	
şüphenin	haddi	düşürmesi	hassasiyetinin	ne	kadar	yüksek	
olduğunu	 gösteriyor.	 Sonuçta	 zinayı	 kötü	 bir	 fiil	 olarak	
görüp	 yasaklayan	 bir	 hukuk	 düzeni	 ve	 onun	 en	 önemli	
imamı;	kurucusu	yani	Ebu	Hanife,	aynı	 şekilde	 livatayı	da	
kötü	görür.	Değil	mi	yani?	Bu	kapsamın	dışına	ancak	nasıl	
çıkarabilir?	Nas	bize	bunu	açıkça	söylemedi	 ile	 çıkarabilir	
ve	 böyle	 yapıyor.	 Bu	 onun	 için	 tazirle	 cezalandırılıyor	 ve	
çok	 ağır	 bir	 şekilde	 de	 cezalandırılıyor.	 Yani	 tabi	 bunun	
farklı	 türleri	 de	 var,	 ceza	 kanunu	 da	 açıp	 bakmak	 lazım.	
Cinsel	 saldırı	 örnekleri	 de	 çok	 özellikle	 çocuklara	 karşı.	
Bunlar	da	çok	ağır	bir	şekilde	cezalandırılıyor	ama	Had	mi?	
Diyorlar	ki	bizim	tanımımıza	uymuyor.	Muhsan	olmak	diye	
bir	 tabir	 var	 burada,	 önemli.	 Muhsan	 olmak,	 Muhsan	 ne	
demek?	Muhsan	olmak	da	şu	demek:	Aslında	erkeğin	bekâr	
hayatı	olduğunu	söyledik	ama	muhsan	başından	meşru	bir	
evlilik	 geçiren	 kişiler	 için	 de	 kullanılıyor.	 Yani	 biz	 Türkçe	
’de	gerçi	dulu	da	kullanıyoruz	ama	yani	bir	şekilde	meşru	
bir	 evlilik	 geçirmiş	 kişi	 için	 de	 muhsan	 olabiliyor.	 Fiili	
olarak	bekâr	olsa	bile.		

Özel	bir	ispat	şartı	var	zinada	dedik.	4	erkeğin	tereddütsüz	
bir	 şekilde	bunu	gördüğünü	beyan	etmesi	 gerekiyor.	Aksi	
halde	 kazf	 söz	 konusu	 olacak	 dedik.	 Bir	 iffetli	 bir	 kişiye	
zina	iftirasında	bulunmak.		
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Şarap	 içme	 veya	 sarhoşluk,	 niye	 böyle	 isimler	 veriliyor?	
Şimdi	 nasta	 geçen	 şeysi	 şarap.	 Dolayısıyla	 diğerleri	
kıyasen,	 yani	 illette	 ortaklıktan	 ötürü.	 Diğer	 içeceklerde	
ortaklık	nedir?	Şarap	niçin	yasaklanıyor?		

Öğrenci:	Sarhoş	ettiği	için.	

Hoca:	Sarhoş	ettiği	için	de,	sarhoş	edince	ne	oluyor?		

Öğrenci:	İrade	kaybı	yaşanıyor.		

Hoca:	 İradeyi	 ortadan	 kaldırıyor.	 Dolayısıyla	 iradeyi	
ortadan	 kaldıran	 sarhoş	 edici	 şeyler	 de	 illet	 bağından	
ötürü,	 yani	 burada	 asıl	 nedir?	 Şarap	 içmek.	 İllet	 nedir?	
İradenin	ortadan	kalkması.	Şarap	veya	bir	başka	içecek.	

Öğrenci:	Afyon	çekmek?		

Hoca:	 Afyon	 çekmek	 bu	 kapsamda	değil.	 Onun	 başka	
cezalandırma	 imkânları	 var.	 Bu	 tür	 şeylerin	 ne	 kadar	
yaygın	olduğu	biraz	tarih	kitapları	karıştırılarak	görülebilir	
aslında.	İstanbul	ile	ilgili	bir	şey	vardı.	Risale-i	Garibe	diye	
bir	metin	var.	Onu	tavsiye	ederim	size.	Risale-i	garibe,	18.	
Yüzyıl	 Osmanlı	 İstanbul’unu	 anlatıyor.	 Bir	 bakın	 bakalım	
ahlak	 bozulmuş	 mu,	 düzelmiş	 mi?	 Diyorlar	 ya	 eskiden…	
Eskiden	 neler	 oluyor	 bilmiyorsunuz.	 Dediğim	 gibi	 Ebu	
Hanife’nin	 hassasiyeti	 burada	 şarap	 kelimesinin	
yasaklayan	şarap	kelimesinin	geçiyor	olmasıdır.	

İsyan	 çok	merkezi	 şeylerden	biri	Bağy	 suçu.	 İsyan,	 huruç,	
bağy,	(ihtilal	için	kullanılmaz;	ihtilal	bir	karışıklık,	bir	kaos	
için	 kullanılır)	 kıyam	 gibi	 kelimeler	 kullanılıyor.	 Bu	 had	
suçları	 içerisinde.	 Meşhur	 Bir	 devlet	 başkanına	 karşı	
yapılmış	 olması	 gerekiyor.	 Kuvvet	 kullanılması	 gerekiyor	
ve	 kendilerince	 haklı	 bir	 sebebe	 dayanması	 gerekiyor	 ve	
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tek	 başına	 yapılabilecek	 bir	 şey	 değil,	 bunun	 toplu	 bir	
şekilde	gerçekleştirilmesi	gerekiyor.		

Had	suçlarının	sonuncusundan	da	bahsedelim.	İrtidat	suçu,	
irtidat	 eden	 kim?	Ona	 ne	diyoruz?	Mürted,	 dinden	 çıkma.	
Bunun	 da	 dinden	 çıkma	 deyince	 çok	 anlaşılmıyor,	 başka	
bir	 dini	 haklı	 veya	 haksız	 kanaatlerinden	ötürü	 başka	 bir	
dini	 tercih	 etmek	 değil.	 Bunu	 açıklama	 ve	 bunu	 bir	
propaganda	 vasıtası	 olarak	 görmek.	 Bu	 bir	 tür	 İslam	
toplumunu	 yıkmak	 gibi	 görülüyor.	 Onun	 için	 had	 cezası	
olarak	telakki	edildiğini	söyleyebiliriz.		

Tanzimat	 devrinde	 yani	 bu	 18.	 Yüzyılın	 son	 çeyreğinden	
itibaren,	sanayi	devriminden	 itibaren	Osmanlı	yöneticileri	
ciddi	 bir	 tehditle	 ve	 Avrupa	 baskısıyla	 karşı	 karşıyalar.	
Bunu	 Tanzimat	 döneminde	 bariz	 olarak	 görüyoruz	 ama	
mesela	 Sadık	 Rıfat	 Paşa	 Tanzimat’ın	 önemli	 isimlerinden	
biridir.	 Sadık	 Rıfat	 Paşa,	 Tanzimat	 teorisyenlerinden	
biridir.	 Arkadaşlar,	 bu	 irtidat	 meselesinde	 çok	 şiddetle	
direniyor.	 Yani	 buna	 karışmayın	 diyor.	 Bu	 bizim	 kendi	
hukukumuzla	 alakalı	 bir	 şey,	 bizden	 ne	 istiyorsanız	 onu	
konuşalım,	 yapacağız	 diyor.	 Ki	 Tanzimat	 Müslüman-
gayrimüslim	 farklılığını	 silikleştiren	 bir	 şeydir.	 Yani	 bir	
eşitlik	projesidir.	Buna	 rağmen	bunun	yani	böyle	bir	 olay	
var	bir	kız	yüzünden,	kız	meselesi	gibi	olacak	ama	bir	kızın	
Müslüman	 olması,	 sonra	 tekrar	 kendi	 dinine	 dönmesi	
meselesi	 yüzünden	 uluslararası	 bir	 meseleye	 dönüşecek.	
Özellikle	 balkanlarda	 bu	 tür	 şeyler	 çok	 kritik.	 Bu	 olduğu	
anda	 herkes	 işin	 içinde	 arkadaşlar	 yani	 cemaat	
mensupları,	patrikler…	Süre	doldu	mu?	İyi	akşamlar.			
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Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi 
	

E-3	
AÇIKLAMA	

Bu	 çalışma	 notu,	 üç	 haftada	 bir	 yayımlanmak	 üzere	
Türk	 Hukuk	 Tarihi	 dersinde	 işlenen	 konuları	 ders	
sistematiğine	 en	 yakın	 şekilde	 okuyucuya	 aktarmak	 için	
tamamen	 gönüllü	 kişilerce	 hazırlanmıştır.	 Ticari	 maksat	
gütmeyen	herkes	tarafından	çoğaltılabilir.		 	
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TANZİMAT	DÖNEMİ	
Tanzimat	dönemi	en	azından	Türk	hukuku	için	çok	önemli.	
Çünkü	 Tanzimat	 Dönemi	 diye	 adlandırdığımız	 dönem	
çoğunlukla	devleti	kurtarmak	için	yapılan	tadilatları	içerir.	
Fakat	 özellikle	 hukuk	 alanında	 büyük	 gelişmelere	 sahne	
olmuştur.	 Fakat	 nasıl	 ki	 modern	 Türk	 hukuku	 reformları	
arasında	 Tanzimat	 Dönemi	 bir	 köprü	 olarak	 kabul	
ediliyorsa	 aynı	 şekilde	 Tanzimat	 öncesinde	 de	 çeşitli	
hareketler,	 çeşitli	 yenilikler	 gözümüze	 çarpıyor.	 Bugünkü	
hukukumuza	 gelebilmek	 için	 önce	 Tanzimat	 öncesi	
hareketleri	 başlıca	 görüp	 ondan	 sonra	 Tanzimat	
dönemindeki	 resepsiyonları	 yani	 başka	 devletlerin	
kanunlarını	 ya	 da	 kanunlarının	 bir	 parçasını	 benimseme	
hareketini	bilmek	durumundayız.		

Osmanlı	 yönetimine	 batının	 etkisi	 bir	 miktar	 geç	 oldu.	
Hukuk	 sistemleri	 farklıydı,	 yönetim	 sistemleri	 farklıydı.	
Çok	 çok	 farklı	 şekillerde	 yönetiliyordu	 Osmanlı	 Devleti	
biliyorsunuz	 bundan	 önceki	 derslerde	 anlatmıştım.	 Hem	
eski	Türk	hukuku	yani	İslam	öncesi	Türk	hukukunun	hem	
İslam	devletlerinin	hem	de	İslam	öncesi	Türk	devletlerinin	
bürokrasisinin	 bir	 araya	 geldiği	 bir	 dönemdi.	 Ancak	
Tanzimat’a	doğru	gelirken	yavaş	yavaş	Osmanlı	devletinin	
artık	eskisi	gibi	ihtişamlı	olmadığını	toprak	kazanımlarının	
azaldığını,	 fetihlerin	 durduğunu	 ve	 yavaş	 yavaş	 artık	
toprak	 kaybetmeye	 başladığını	 görüyoruz.	 Burada	
yöneticiler,	 özellikle	 padişah	 ve	 çevresi	 ile	 Divan-ı	
Hümayun	 çeşitli	 tedbirler	 alma	 gereği	 hissettiler.	 Çünkü	
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eski	dönemin	uygulamalarına,	eski	başarılara	ve	zaferlere	
nasıl	 dönebiliriz,	 özellikle	 ‘Kaybettiğimiz	 toprakları	 nasıl	
yeniden	 kazanabiliriz?	 in	 cevabını	 teknik	 alanda	 yani	
askeri	alandaki	yenilenme	ile	vermeye	çalıştılar.	

İlk	 olarak	 yeniliklerin	 Lale	 Devri	 olarak	 adlandırdığımız	
devirde	 başladığını	 görüyoruz.	 Batı	 etkisinin	 Osmanlı	
devletine	 ilk	 olarak	 Lale	 Devri’nde	 az	 da	 olsa	 girdiğini	
görüyoruz.	Ki	 bu	da	1718’e	denk	gelir.	 III.Ahmet	 ve	onun	
veziri	Nevşehirli	İbrahim	Paşa	hem	yapıları	itibariyle	barış	
taraftarıydılar	 hem	 de	 yine	 barışçıl	 yollarla	 devletin	 var	
olan	 durumunu	 düzeltmeye	 çalıştılar.	 Örneğin	 hepinizin	
bildiği	 gibi	 basım	 tekniği	 Osmanlı	 devletine	 bu	 devirde	
girdi.	 Yani	 matbaa	 ilk	 olarak	 Lale	 Devri’nde	 hayatımıza	
girdi.	 Yine	küçük	 çaplı	 fabrikaların	bu	dönemde	açıldığını	
görüyoruz.	 Özellikle	 çini	 fabrikaları,	 kâğıt	 fabrikaları	 gibi.	
Osmanlı’nın	 endüstri	 tarihinde	 yer	 almaya	 başladılar.	
Bunun	dışında	 eski	 tip	mimari	 de	 yavaş	 yavaş	 terk	 edildi	
ve	 Türk-Barok	 stili	 adını	 verdiğimiz	 bir	mimari	 çeşidinin	
Osmanlı	 şehirlerinde	 özellikle	 İstanbul’da	 yerleşmeye	
başladığını	 söyleyebiliriz.	 Fakat	 bu	 ilk	 yenileşme	
hareketleri	 yani	 kıpırdanmalar	 bazı	 çevreler	 tarafından	
kabul	 edilmedi	 yani	 kendi	 konumlarının	kendi	 işlerindeki	
bulundukları	 statülerin	 kaybedileceği	 düşüncesi	 ile	
Patrona	 Halil	 Ayaklanması	 (1730)	 ile	 birlikte	 Lale	 Devri	
sona	erdirildi.	Padişah	tahttan	indirildi	ve	yerine	başka	bir	
padişah	geçirildi.		

Bu	bahsettiğim	yenileşme	hareketleri	bir	süreliğine	durdu.	
Fakat	 yine	 de	 ihtiyaç	 büyüktü	 ve	 özellikle	 askeri	 alanda	
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tekniğin	 değişmesi	 gerekiyordu.	 Bu	 nedenle	 bahsettiğim	
ilk	adımları	başka	yenilikler	izledi.	

I.	Mahmut	 döneminde	Müslüman	 olan	Avrupalı	 bir	 subay	
ilk	 kez	 batılı	 yöntemleri	 orduya	 soktu.	 Sonrasında	
III.Mahmut	 zamanında	 yine	 bu	 çaba	 sürdü	 ve	 ilk	
mühendishane	 olarak	 adlandırabileceğimiz	 okullar	
kurulmaya	 başlandı.	 Bunlar	 bugünkü	 anlamda	
mühendislik	 fakülteleri	 gibi	 değil	 hatta	 Tanzimat	
Dönemi’nde	 açılan	 batılı	 tekniğe	 dayalı	 eğitim	 veren	
mühendishaneler	 gibi	 de	 değildi	 ama	 ilkel	 de	 olsa	 yavaş	
yavaş	 geride	 kaldığımız	 teknolojinin	 yakalanmaya	
çalışıldığını	 söyleyebiliriz	 Osmanlı	 tarafından.	
III.Mustafa’nın	 ardından	 I.Abdülhamid	 teknik	 bilimlerde	
çeşitli	 ilerlemeler	 kaydetti.	 Halihazırda	 açılmış	
mühendishanelerde	 daha	 teknik	 konulara	 girilmesini	
sağladı.	Dediğim	gibi	hukuk	alanında	değil	hala	daha	askeri	
alanda	yapılıyor	idi	bu	yenileşmeler.		

Ardından	III.Selim	dönemine	geliyoruz	ki	bu	dönem	de	çok	
önemlidir.	 İlk	 kez	 disiplinli	 ve	 modern	 bir	 ordu	 bu	
dönemde	 kuruldu.	 Kara	 mühendishaneleri	 açıldı.	 Eğitim	
öğretimi	 verecek	Osmanlı	 kökenli	 insanların	 da	yetişmesi	
sağlandı.	Eskiden	hiç	kabul	edilmeyen	çeviri	yöntemleri	de	
yine	bu	dönemde	Osmanlı	eğitim	hayatına	 girdi.	Bu	batılı	
tekniklerin	 okutulduğu	 öncelikle	 mühendishanelerde	 bu	
çeviri	kitaplar	da	kullanılmaya	başlandı.	Yine	bu	dönemde	
yabancı	 dil	 konusuna	 da	 ağırlık	 verildi	 ve	 ilk	 kez	 Avrupa	
başkentlerine	yerli	konsolosluklar,	elçilikler	açıldı.	Avrupa	
devletleri	 yüzlerce	 yıldır	 özellikle	 Kanuni	 ve	 öncesinden	
beri	İstanbul’da	daimî	büyükelçilikler	bulunduruyordu.	Bu	
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da	 bilgi	 akışının	 Osmanlı’ya	 nazaran	 çok	 daha	 kolay	 ve	
sistemli	 bir	 şekilde	 Avrupa	 ülkelerine	 iletilmesini	
sağlıyordu.	 Osmanlı’da	 yapılanların	 ya	 da	 Avrupa’ya	 ne	
zaman	 sefere	 çıkılacağı	 ile	 ilgili	 jurnaller	 çok	 öncesinden	
beri	 ‘düşman’	 diyebileceğimiz	 ülkelerin	 başkentlerine	
gidiyordu.	Fakat	Osmanlı	Devleti	III.Selim	dönemine	kadar	
çoğunlukla	 daimi	 elçilik	 bulundurmaktan	 kaçındı.	 Çünkü	
Avrupa	 devletleri	 ile	 eşit	 bir	 seviyeye	 düşeceklerine	
inanıyorlardı.	İlk	başlarda	elbette	ki	bu	doğruydu.	Özellikle	
Kanuni	 döneminde,	 fakat	 daha	 sonraki	 yüzyıllarda	
III.Selim’den	 itibaren	 artık	 Avrupa’da	 daimî	 elçilikler	
açılması	 çok	 büyük	 bir	 ihtiyaç	 oldu.	 Yine	 III.Selim	 idari	
alanlarda	da	çeşitli	çalışmalarda	bulundu	fakat	sistemi	tam	
olarak	 temelinden	 değiştirmediği	 için	 daha	 ziyade	
tadilatlar	yapmak	istediği	için	eski	sistemi	de	düzeltemedi.		
Düzeltemediği	gibi	var	olan	sistem	daha	da	bozuldu.	Esaslı	
reformlar	 yapılamadı	 daha	 doğrusu	 yapamadı	 diyebiliriz	
çünkü	 dediğim	 gibi	 herhangi	 bir	 ileri	 aşamada	 o	 yeniliği	
geriye	 çekecek	 çeşitli	 güç	 odakları	 vardı.	 Bu	 güç	 odakları	
kendi	 statülerini	 kaybedecekleri	 gerekçesi	 ile	 artık	 yeni	
ordu	 da	 kurulduğu	 için	 özellikle	 yeniçeriler	 yavaş	 yavaş	
huzursuzlanmaya	 başladı.	 Özellikle	 İstanbul’da	 tepkiler	
yoğunlaştı	ve	Kabakçı	Mustafa	 İsyanı	neticesinde	 III.Selim	
kurduğu	 bu	 Nizam-ı	 Cedid	 ordusunu	 kaldırdı	 ve	 daha	
sonra	da	tahttan	indirildi.	

Bu	 yenilikçi	 çabalarının	 en	 büyük	 özelliği	 bir	 yenilik	
olmamasıdır	 ama	 Nizam-ı	 Cedid	 adı	 verilen	 bir	 hareket	
başlamıştır.	 Ancak	 sonrasında	 ordu	 yeniçeriler	 kabul	
etmediği	 için	 dağıtılmış.	 Ancak	 bunun	 yanında	 Osmanlı	
Devleti’ne,	 özellikle	de	üst	 entelijansiya	 (aydın	 topluluğu)	
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tarafından	bir	yenileşme	fikrini	de	beraberinde	getirmiştir.	
III.Selim’in	 yaşadıkları	 onun	 ardından	 tahta	 çıkan	
II.Mahmut’a	bir	nevi	okul	olmuştur.	

En	 nihayetinde	 ‘reformcu	 padişah’	 adını	 verdiğimiz	
II.Mahmut	 dönemini	 görüyoruz.	 Bu	 dönem	 Tanzimat	
Dönemi’nin	 hemen	 öncesine	 rastlar.	 Özellikle	 hukuk	
alanındaki	 yenilikler	 bu	 padişah	 tarafından	
gerçekleştirilmiştir.	 II.Mahmut	 ondan	 önceki	 padişahın	
neler	 yaptığını	 ve	 nelerle	 mücadele	 ettiğini	 bildiği	 için	
adeta	 neyi	 yapmaması	 gerektiğini	 öğrendi	 ve	 ona	 göre	
davrandı.	1808	yılında	tahta	çıktı	fakat	gücü	eline	geçirene	
kadar	 yani	 1826	 tarihine	 kadar	 özellikle	 orduyla	 ilgili	
düşüncelerini	 saklı	 tuttu.	 Ancak	 1826’da	 artık	 yeniçeri	
ocağını	 kaldırabilecek	 kadar	 güçlü	 olduğuna	 ve	
bürokrasiye	 hakim	 olduğuna	 inandıktan	 sonra	 ocakları	
dağıttı.	 Özellikle	 İstanbul’da	 ve	 şu	 an	 bulunduğumuz	
bölgede	 çok	 büyük	 çatışmalar	 oldu.	 Topçularla	 birlikte	
buradaki	kışlalar	yıkıldı.	Ardından	da	ordu	açısından	yeni	
dönem	 başladı.	 Daha	 önceki	 derslerde	 de	 bahsettiğim,	
hukuk	 alanında	 yenilikler	 yaptı.	 Halk	 sisteminin	 dışında	
kalan	 devlet	 yapısı	 sistemini	 anlatmıştım	 size	 askeri	 sınıf	
olarak.	Askeri	 sınıfın	ulema	dışında	kalan	kısmı	bildiğiniz	
gibi	 padişahın	 kullarıydı	 ve	 ölmelerinin	 ardından	 miras	
bırakamıyorlardı,	 müsadere	 sistemi	 ile	 malvarlıkları	
yeniden	esas	sahibine	dönüyordu.	II.Mahmut	bu	müsadere	
sistemini	 kaldırdı.	 Güvenli	 şekilde	 görevlerini	 yapamayan	
kamu	 memurları	 artık	 kendilerini	 tehlikede	
hissetmeyeceklerdi	 ve	 buna	 göre	 davranacaklardı.	 Bu	
sayede	 hukuksal	 durumları	 iyileştirilmiş	 olduğu	 için	
padişah	 yavaş	 yavaş	 genel	 hukuk	 anlayışına	 yakınlaştı	 ve	
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kendi	isteği	ile	-bunun	altını	çiziyorum-	II.Mahmut	var	olan	
müsadere	hakkını	halkın	lehine	bıraktı.	II.Mahmut	yapmak	
istediği	 reformları	 gerçekleştirebilmek	 için	 devlet	
otoritesinin	tekrar	sağlanması	gerektiğini	görüyordu.	Evet	
ona	engel	 olacak	 yeniçeri	 ocağı	 ortadan	 kaldırılmıştı	 ama	
Osmanlı	 demokrasisi	 bugünkü	 anlamda	 gelişmiş	 bir	 idari	
sistemden	yoksundu.	Örneğin	Osmanlı	devlet	adamlarının	
yanında	 özellikle	 padişahın	 gücünü	 kısıtlayan	 ‘ayanlar	
hukuku’	 vardı.	 Ayanlar	 da	 yeniçeriler	 gibi	 isyan	
ediyorlardı.	 İşte	 bunları	 da	 göz	 önüne	 alarak	 ayanları	
tamamen	 kaldırmadı	 fakat	 güçlerinin	 büyük	 kısmını	
ellerinden	 aldı.	 Ayrıca	 yine	 Divan-ı	 Hümayun’un	 güç	
kaybetmesi	nedeniyle	Vezir-i	Azam	çoğunlukla	 tek	başına	
işleri	 yürütüyordu,	 neredeyse	 kendi	 başına	 devleti	
yönetiyordu.	 Bunun	 da	 sakıncaları	 ortadaydı.	 Yine	
II.Mahmut	 kabine	 sistemini	 kurarak	 artık	 organize	 bir	
şekilde	devletin	yönetilmesi	gerektiğini		kabul	etti.	Bundan	
sonra	 da	 Divan-ı	 Hümayun	 yerine	 bir	 kabine	 olacak	 ve	
çeşitli	 bakanlıklar	 da	 bu	 kabinede	 devleti	 yönetecekti.	
Henüz	 meclis	 oluşmadı,	 bir	 anayasa	 yok,	 ama	 hükümet	
sistemi	 diyebileceğimiz	 bir	 bakanlar	 kurulu	 şeklinde	 bir	
kurul	ortaya	çıktı	bu	dönemde.	Vezir-i	Azam	artık	adeta	bir	
başbakan	 gibi	 devleti	 yönetecekti.	 Yeni	 kurulan	
bakanlıklar	 da	 en	 üst	 düzeyde	 devlet	 yönetimine	 katkıda	
bulunacaklardı.	 Özellikle	 Sadaret	 Kethüdası	 yani	 içişleri	
bakanı,	 Reîsülküttap	 gibi	 bakanlıklar	 ortaya	 çıktı.	 Bunun	
dışında	 maliye,	 ticaret	 ve	 evkaf	 bakanlıkları	 da	 kuruldu.	
Yine	 bugün	 üst	 derece	 mahkemeleri	 diyebileceğimiz	
Danıştay’ın,	Yargıtay’ın	hatta	Sayıştay’ın	ilk	adımları	atıldı.	
Devlet	 yönetiminde	 kullanılmak	 üzere	 çeşitli	 kurullar	
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oluşturuldu;	 bunlar	 da	 Dâr-ı	 Şûrâ-yı	 Askeri	 yani	 asker	
işleriyle	 ilgilenecek	 olan	 kurul,	 bunun	 ardından	 Meclis-i	
Vala-yı	 Ahkam-ı	 Adliye	 yani	 adalet-hukuk	 işleriyle	
uğraşacak	 görevlendirilecek	 bir	 yüksek	 kurul	 kuruldu.	
Bunun	 dışında	 Dar-ı	 Şurayı	 Bab-ı	 Ali	 adıyla	 da	
başbakanlıkta	 çalışacak	 bir	 kurul	 kuruldu.	 Bu	 kurullar	
aracılığıyla	da	devlet	yönetimi	az	da	olsa	 idari	bir	sisteme	
kavuştu.	

Bunun	dışında	yine	hukuk	tarihi	açısından	önemli	olan	ilk	
gazetenin	 de	 II.Mahmut	 döneminde	 yayıma	 başladığını	
görüyoruz	Takvîm-i	Vekāyi(1831)	yani	 ‘olayların	günlüğü’	
adıyla.	 Neden	 bu	 hukukçular	 için	 önemli?	 Bu	 bildiğimiz	
gibi	 bir	 gazete	 gibi	 değil,	 resmi	 bir	 gazeteydi.	 Hem	
padişahın	 emir	 ve	 buyrukları	 burada	 yazılacak,	 onun	
dışında	 biraz	 önce	 bahsettiğim	bakanlar	 kurulunun	 aldığı	
kararlar	da	yayımlanacaktı.		

Artık	 yavaş	 yavaş	 resmi	 olarak	 modern	 anlamıyla	
memuriyet	 kurumunun	 oluştuğunu	 söyleyebiliriz.	 Maaş	
yöntemi	 benimsendi,	 öncesinde	 bildiğiniz	 gibi	 kadılar	
vakıflar	 aracılığıyla	 ya	 da	 alınan	 harçlar	 aracılığıyla	
yaşamlarını	 sürdürüyordu	 ama	 artık	 II.Mahmut’tan	
itibaren	maaş	sistemine	tam	olarak	geçildi.		

Asker	 ve	 sivil	memur	 ayrımı	 da	 yine	 bu	 dönemde	 ortaya	
çıktı.		

Devlet,	hukuk	sistemi	için	çok	önemli	olan	bu	değişiklikler	
yapılırken	 yavaş	 yavaş	 Osmanlı’nın	 hukuk	 devleti	
kavramına	yaklaştığını	görüyoruz.	Burada	da	bir	parantez	
açmam	 gerekiyor.	 Hukuk	 devleti	 kavramı	 Osmanlı	
döneminde	yoktu	biliyorsunuz	ve	Avrupa’da	da	yoktu	aynı	
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şekilde.	 Bu	 tarihsel	 bir	 süreç	 içerisinde	 gelişen	 bir	
kavramdır.	 O	 dönem	 için	 böyle	 bir	 kavram	 olmadığından	
hukuk	 devleti	 kavramını	 kullanıyorum	 fakat	 sizin	
anlamanız	 gereken	 yine	 aynı	 Tanzimat’ta	 ya	 da	 daha	
öncesinde	 olduğu	 gibi	 bu	 yapılan	 değişikliklerin	 hukuk	
devletine	 geçmek	 için	 atılan	 adımlar	 olduğudur.	 Çünkü	
1800lü	 yıllarda	 özellikle	 başka	 devletlerde	 de	 hukuk	
devletinden	bahsetmemize	olanak	yok.	

Ayrıca	 yine	 insan	 hakları	 alanında	 da	 II.Mahmut	 çeşitli		
adımlar	 attı.	 Şöyle	 ki	 buyruğu	 arasında	 yani	 reayada	
‘Müslüman	ya	da	gayri	Müslim	arasında	herhangi	bir	 fark	
yoktur,	tek	fark	ibadettedir’	diyerek	temel	anlamda	ilkel	de	
olsa	 da	 devletin	 vatandaşları	 arasında	 bir	 eşitlik	
kavramına	doğru	 ilerlendiğinin	bir	 göstergesidir	bu	 ifade.	
O	 dönemde	 özellikle	 yenilikçi	 hareketler	 ile	 farklı	 dinlere	
inanan	 tebaa	 arasındaki	 hukuki	 eşitsizliğin	 de	
değiştirilmesi	ve	birbirine	yakın	haklara	sahip	olmalarının	
özellikle	 padişah	 tarafından	 verilmesi	 bir	 zaruret	 halini	
almıştı.	 Bu	 baskılar	 neticesinde	 biraz	 sonra	 anlatacağım	
Islahat	Fermanı	da	kabul	edilmek	zorunda	kaldı.		

Yine	 o	 döneme	 baktığımızda	 Fransız	 Devrimi’nin	
yapıldığını	 ve	 yavaş	 yavaş	 Ulusçuluk	 akımının	 Balkanlar	
üzerinden	Osmanlı	Devleti’ne	giriş	yaptığını	söyleyebiliriz.	
Balkan	 yarımadası	 1800lerden	 itibaren	 Yunanlılar	 ve	
Sırplarla	 başlayan	 isyanlara	 sahne	 oldu.	 II.Mahmut	 da	
bunu	 ve	 artık	 ayrılma	 düşüncesinin	 güçlendiğini	 fark	
ederek	bu	söylediğim	eşitlik	fikrine	ulaştı	ve	bu	nedenle	de	
gayrimüslimlerin	devlete	olan	bağlılığını	güçlendirmek	için	
çeşitli	kararlar	aldı.		
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Tanzimat	 öncesi,	 özellikle	 II.Mahmut	 reformlarının	
yapıldığı	 dönemde	 çok	 büyük	 çabalar	 gösterildi.	 Devleti	
yöneten	 üst	 bürokratlar	 ellerinden	 geleni	 yapmış	
olmalarına	 rağmen	 temelden	 ortaya	 çıkan	 bir	 değişiklik	
olmadığı	 için,	 yukarıdan	 aşağıya	 bir	 yenilik	 hareketi	
olduğu	 için	 istenilen	 sonuca	 ulaşılamadı.	 Yine	 de	 bu	
gayretler	sonuçsuz	kalmadı	ve	bu	atılan	adımlar	Tanzimat	
Dönemi’ne	giriş	yapmamızı	sağladı.	

II.Mahmut	 aslında	 Tanzimat	 Fermanı’nı	 ilan	 edecekti	 ve	
çok	 büyük	 bir	 kısmını	 da	 yazdırmıştı;	 fakat	 vefat	 etmesi	
nedeniyle	 ferman	 oğlu	 tarafından	 ilan	 edildi.	 Tanzimat	
Dönemi	 özellikle	 Türk	 hukukçuları	 açısından	 çok	 önemli	
çünkü	 batılı	 anlamda	 batı	 tekniğini	 kullanan	 çeşitli	
tersaneler	açılmıştı;	orduyu	düzeltmek	için	ve	savaşlardaki	
eski	 başarıları	 sağlayabilmek	 için	 yenilikler	 yapılmıştı.	
Ama	Tanzimat	Fermanı’na	kadar	doğrudan	doğruya	hukuk	
alanında	çok	köklü	değişiklikler	yapılmadı.		

Tarihçiler	 açısından	 Tanzimat	 Dönemi’nde	 de	 bir	 ayrım	
görüyoruz.	 Şöyle	 ki	 1839	 tarihinde	 bu	 ferman	 ilan	 edildi,	
1876	 tarihine	 kadar	 da	 Tanzimat	 Dönemi	 olarak	
adlandırırlar	bu	dönemi.	1876’da	bildiğiniz	gibi	Türk	İslam	
tarihinin	ilk	anayasası	kabul	edildi:	Kanun-i	Esasi.	Böylece	
1876-1878	 yıllarını	 I.Meşrutiyet	 dönemi	 olarak	
adlandırırlar,	 1878’de	 30	 yıllık	 bir	 İstibdat	 Dönemi’ne	
girildi.	 1908’den	 Osmanlı’nın	 fiili	 olarak	 bitişine	 yani	
1918’e	 kadarlık	 dilimi	 de	 II.Meşrutiyet	 dönemi	 olarak	
adlandırırlar.	Fakat	biz	hukukçular	olarak	baktığımızda	bu	
dönem	 zaten	 tek	 bir	 amaca	 yöneliktir,	 evet	 öncelikle	
devletin	 kurtarılması	 ama	 özellikle	 de	 hukukun	
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düzenlenmesi.	Bu	nedenle	böyle	bir	ayrım	yapmaya	gerek	
yok.	 1839’da	 Ferman’ın	 ilan	 edilmesiyle	 birlikte	 bir	
düzlemde	 hareket	 başladı	 ve	 1918’e	 kadar	 da	 bu	 sürdü.	
Bunun	 sonucunda	 da	 özellikle	 ben	 anlatırken	 Tanzimat	
dönemi	dediğimde	bu	dönemi	algılayın.	Ama	esasen	diğer	
tarihçilerin	 de	 söylediğim	 ayrımlara	 dikkat	 ettiğini	
bilmeniz	yeterli.	

Tanzimat	 Fermanı	 3	 Kasım	 1839’da	 Mustafa	 Reşit	 Paşa	
tarafından	Gülhane	Parkında	okundu,	o	dönemler	Topkapı	
Sarayı’nın	 bahçesiydi	 bu	 park.	 Burada	 okunduğu	 için	 de	
Gülhane	 Hattı	 Hümayunu	 olarak	 da	 adlandırıldı.	 Dediğim	
gibi	 II.Mahmut	 tarafından	 büyük	 bir	 kısmı	 hazırlanmıştı	
fakat	 vefatının	 ardından	 oğlu	 Abdülmecit	 tarafından	
imzalanıp	ilan	edildi.		

TANZİMAT	FERMANI	–	1839	
Ferman’ın	 içeriğine	 baktığımızda	 tam	 bir	 ferman	
niteliğinde	 olduğunu	 görüyoruz	 yani	 herhangi	 bir	 şekilde	
hukuki	 alanda	 bir	 değişiklik	 yapılmadı.	 Yani	 padişahın	
ağzından	 yazılan	 bir	 belge	 olarak	 nitelendirebiliriz	 çünkü	
onun	 buyruklarını	 ve	 istediklerini	 içeriyordu.	 Şöyle	
diyordu	özetle:	

• Osmanlı	Devleti	yüzlerce	yıl	İslam	esaslarına	uyularak	
yönetilmiş	ve	dirlikli	bir	yaşam	sürmüştür.		

• Ancak	 son	 150	 yıldan	 beri	 çeşitli	 nedenlerle	 İslam	
esasları	uygulanmaz	olmuştur.		

• Böylece	çöküş	başlamıştır.		
• İslam	esaslarına	uyulmazsa	devlet	yaşayamaz.		
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• Devletin	 daha	 iyi	 yönetilebilmesi	 için	 yeni	 bazı	
kanunların	çıkarılmasını	uygun	bulduk.		

• Bu	 kanunlarla	 gerçekleştirilecek	 en	 önemli	 ilkeler	
şunlardır:		
1. Can,	ırz,	namus	ve	mal	güvenliği	sağlanacak.		
2. Vergi	toplama	yöntemleri	düzeltilecek.		
3. Askerlik	belirli	bir	süre	ile	sınırlanacak.		

Tanzimat	Fermanı’nın	hukuksal	açıdan	ilk	esasları:		

-Bundan	sonra	ceza	davaları	açık	ve	etraflıca	görülmeden,	
suçlular	 hakkında	 şeri	 hüküm	 tertip	 edilmeden	 kimse	
öldürülmeyecek.		

(Bu	daha	ziyade	padişahın	siyaseten	‘katl	hakkı’	üzerinden	
söyleniyor.	 Bildiğiniz	 gibi	 tam	olarak	 artık	 kalmamış	 olsa	
da	 padişahın	 kulu	 sayılan	 devlet	 yöneticilerinin	 ceza	
davası	 görülmeden	 padişahın	 isteği	 ile	
öldürülemeyeceğine	değiniliyor.)	

-	 Herkesin	 canı,	 malı,	 mülkü	 ve	 namusu	 güvenlik	 altına	
alınacak.	(Bu	konuda	padişahın	uyruklarına	tanıdığı	haklar	
kesindir	 ve	 yine	 bizzat	 padişah	 tarafından	 güvence	 altına	
alınmıştır.)	

-	 Devletle	 ilgili	 konularda	 oy	 birliği	 ile	 danışarak	 karar	
alınacak;	bunun	için	Meclis-i	Ahkam-ı	Adliye’nin	üye	sayısı	
arttırılacak,	 mecliste	 herkes	 düşüncesini	 çekinmeden	
söyleyebilecek	 ve	 her	 konuda	 alınan	 kararlar	 padişahın	
onayına	sunularak	kanunlaşacaktı.	

-	 Söz	 konusu	 kanunlar	 devlet	 ve	 milletin	 yararına	
olacağından	 padişah	 onlara	 aykırı	 davranmayacağına	
devlet	büyükleri	önünde	yemin	edecektir.		
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-Bu	 kanunlara	 aykırı	 davrananların	 cezalarını	 saptamak	
için	ayrıca	bir	ceza	kanunnamesi	yapılacaktır.		

Hukuksal	içeriği	bunlarla	sınırlıydı.	

Ferman’ın	hukuksal	niteliğine	gelince;			

-Biçimsel	 bakımdan	 diğer	 Padişah	 fermanlarından	 farkı	
yoktu.	 Padişahın	 belirli	 konulardaki	 düşüncelerini	 ve	
buyruklarını	 gösteren	 bir	 belgeydi.	 Padişah	 buyruğu	
olduğundan	ülkedeki	herkesi	koşulsuz	bağlayıcı	hükümler	
içeriyordu.	Bu	yolla	Osmanlı	 tarihinde	 ilk	 kez	bir	padişah	
kendi	 isteğiyle	 yetkilerini	 kısmi	 de	 olsa	 sınırlandırmış	
oldu.	Yani	birazdan	anlatacağım	Islahat	Fermanı’ndaki	gibi	
dışarıdan	bir	etki	yoktu.	Osmanlı	tarihi	açısından	ilk	olarak	
kabul	edildi.	

Bu	 sayede	 Abdülmecid	 kendisine	 tanınan	 mutlak	 bir	 hak	
olan	 örfi	 cezalandırma	 yetkisinden	 kısmen	 de	 olsa	
vazgeçmiştir.	Bildiğiniz	gibi	iki	tür	cezalandırma	vardı	biri	
şeriattan	 kaynaklanan	 din	 adamlarının	 kadıların	
uyguladığı	ceza,	bunun	dışında	padişaha	tanınmış	örfi	ceza	
verme	yetkisi.	

-Ayrıca	yine	mutlak	olarak	kendisine	verilen	bir	hak	olarak	
karar	 almayı	 bir	 sürece	 bağlayarak	 bu	 karar	 alma	
sürecinde	 kurullarda	 bulunanların	 hakkından	 tam	 olarak	
vazgeçmemişse	 de	 hukuk	 kurallarının	 hazırlanma	
sürecinde	 başkalarına	 söz	 hakkı	 vermesi	 önemli	 bir	
yeniliktir.	

-Ferman’ın	 can,	 mal,	 namus	 güvenliğini	 sağlayıcı	 ifadeler	
taşıması,	 kanunsuz	 suç	 ve	 ceza	 olmaz,	 yargılamasız	
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kimseye	 ceza	 verilmez	 ilkelerini	 tanıması	 ona	 bir	 temel	
haklar	fermanı	niteliğini	verir.		

Ancak	 Tanzimat	 Fermanı	 bir	 anayasa	 niteliği	 taşımaz.	
Ferman	 şeklinde	 ilan	 edilenleri	 olsa	 da	 anayasa	 bir	
devletin	 temel	 kuruluşunu	 ve	 devlet	 organlarının	
birbirleriyle	olan	 ilişkilerini,	 çalışmalarını	gösteren	hukuk	
belgesidir.	 Tanzimat	 Fermanı’nda	 böyle	 bir	 özellik	
bulunmaz.	 Fakat	 modern	 anayasalardaki	 en	 temel	
ilkelerden	 hakları	 yani	 can	 ve	 mal	 güvenliğini	 de	 içinde	
barındırdığı	için	anayasa	denilemese	bile	anayasal	nitelikte	
bir	 belge	 olarak	 kabul	 edilebilir.	 İleride	 hazırlanacak	
anayasanın	 temelleri	 bu	Ferman’la	atılmış	 ve	hazırlayıcısı	
bu	ilkeler	olmuştur.		

Ferman’da	 kabul	 edilen	 esasların,	 ilkelerin	 güvencesi	 ise	
son	 derece	 yetersizdi.	 Padişah	 tebaasına	 tanıdığı	 haklara	
aykırı	 davranmayacağına	 ilişkin	 yemin	 ediyordu	 fakat	 bu	
yemin	 hiçbir	 pozitif	 hukuk	 kuralı	 ile	 güvence	 altına	
alınmamıştı.	İstediği	anda	bu	sözünden	dönebilirdi.	Biz	ilk	
kez	 bir	 padişah	 kendi	 isteğiyle	 haklarından	 feragat	 etti	
dedik	ki	sonraki	padişahlar	da	bu	haklarını	kullanmadılar.	
Ancak	yine	dediğim	gibi	hukuki	açıdan	pek	güvenli	değildi,	
Osmanlı	 hukukunda	 padişahlar	 açısından	 baktığımızda	
uluslararası	 anlaşmalarda	 dahi	 bir	 padişahın	 imzaladığı	
anlaşmayı	 sonraki	 padişah	 imzalamayabilirdi.	 Kendi	 iç	
sistemi	gereği	burada	da	aynı	şekilde	Abdülmecit’in	kendi	
isteğiyle	 yeminle	 kabul	 ettiği	 fermanı	 sonraki	 padişah	
kabul	 etmeyebilirdi	 bu	 nedenle	 hukuki	 açıdan	 	 güvencesi	
son	derece	sınırlıdır	diyorum	ama	yine	de	ekliyorum	ki	o	
dönem	 için	 yapılabilecek,	 alınabilecek	 en	 hukuki	 karardı.	
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Son	 olarak	 da	 ceza	 hukuku	 alanında	 kanunnamelerin	
çıkartılacak	olması	ve	padişahın	da	bunu	kabul	etmesi	yine	
hukuk	tarihi	açısından	önemli	bir	adım	olarak	kabul	edilir.	

ISLAHAT	FERMANI	
Tanzimat	Fermanının	ilanından	sonra	hemen	ardından	bir	
başka	fermanın	daha	ilanını	görüyoruz:	Islahat	Fermanı	

Tanzimat	 hareketi	 başlar	 başlamaz	 ilan	 edilen	 yenilikleri	
gerçekleştirmek	üzere	 iyi	niyetli	 çalışmalara	girilmişse	de	
çeşitli	 iç	 ve	 dış	 etkenler	 bu	 çabaları	 çoğunlukla	 sekteye	
uğradı.		

Tanzimat	 Fermanında	 halkın	 haklarıyla	 ilgili	 konular	
belirtilirken	 Müslüman-gayrimüslim	 ayrımı	 doğrudan	
yapılmamıştı.	 Fakat	 yine	 bu	 gruplara	 tanınan	 güvenceler	
dolayısıyla	böyle	bir	ayrıma	gerek	de	duyulmamıştı.	Fakat	
uygulamada	 yine	 eski	 dönemlerdeki	 gibi	 gayrimüslimlere	
karşı	 eski	 kurallar	 uygulandı.	 Bunların	 sürdürülmesi	
nedeniyle	 de	 Tanzimat’ın	 ilanıyla	 birlikte	 bazı	 haklara	
sahip	 olacaklarını	 düşünen	 gayrimüslimler	 olumsuz	
etkilendi.	 Bu	 da	 dış	 devletlere,	 düşman	 devletlere	 olanak	
sağladı.	 Batılı	 devletler	 gayrimüslimlerin	
huzursuzluğundan	 yararlanıyordu.	 Çünkü	 Fransız	
Devrimi’nin	 ardından	 gelen	 uluslaşma	 akımı	 Balkan	
halklarına	 sıçramıştı,	 isyanlar	 başlamıştı.	 Her	 ne	 kadar	
Osmanlı	Devleti,	uyruklarını	bir	arada	 tutmaya	çalışsa	da,	
yine	 yabancı	 devletlerin	 eline	 bir	 koz	 verilmişti.	 Siz	
gayrimüslimlerin	 haklarını	 vermezseniz	 ya	 da	 onların	
tabiriyle	 iade	 etmezseniz	 daha	 sonrasında	 çeşitli	
gerekçelerle	 size	 saldıracağız	 gibi	 üstü	 kapalı	 tehditler	
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alınıyordu.	 Özellikle	 o	 dönemde	 Rusya	 ile	 İngiltere	 ve	
Fransa	arasında	bazı	çekişmeler	başlamıştı.	Bunun	üzerine	
Osmanlı	 toprakları	 üzerinde	 çıkar	 çatışmaları	 artarak,	
güçlenerek	 devam	 ediyordu.	 Yine	Rusya’ya	 karşı	 Osmanlı	
devleti	 İngiltere	 ve	 Fransa’nın	 desteğini	 alabilmek	
amacıyla	Tanzimat	İlkelerine	ek	olarak	gayrimüslimlere	de	
aynı	hakları	tanıyacağını	beyan	ve	teyit	etti.	28	Şubat	1856	
tarihinde	 de	 Islahat	 Fermanı	 ilan	 edildi.	 Bu	 aynı	 şekilde	
Fransa’da	 Paris	 Kongresi’nin	 toplandığı	 sırada	 ilan	
edilmişti.	Yine	Paris	Kongresi’nin	anlaşma	metinine	de	bu	
fermanın	 tüm	 metni	 dahil	 edildi.	 Bu	 şekilde	 yabancı	 bir	
uluslararası	 anlaşmaya	Osmanlı	 devletinin	 bir	 fermanının	
girmesi	 suretiyle	 egemenlik	 haklarımız	 da	 ihlal	 edilmiş	
oldu.	 Açık	 açık	 dış	 devletler	 Osmanlı	 devletinin	
güçsüzlüğünü	ilan	da	etmiş	olmuşlardı.	

İlkelerine	bakacak	olursak;	

-Tanzimat	 Fermanı’nda	 yer	 alan	 ilkeler	 her	 din	 ve	
mezhepteki	tebaaya	uygulanacaktır		

-Gayrimüslimlere	 eskiden	 beri	 tanınan	 haklar	 aynen	
sürdürülecektir		

-Patrikhanelerde	 oluşturulacak	 olan	 meclisler	
Gayrimüslimlerin	ihtiyaçlarını	hükümete	bildirecekti.		

-Patrik	seçimleri	belli	ilkelere	bağlanacaktı.		

-Gayrimüslimler	 hükümete	 başvurduklarında	 işleri	
ivedilikle	çözülmeye	çalışılacaktı.		

-Dinsel	işlerine	hiçbir	şekilde	karışılmayacaktı.		

-Devlet	hizmetlerine	ve	askeri/sivil	okullara	alınacaklardı.		
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-Vergi	eşitliği	sağlanacak,	cizye	kaldırılacaktı.		

-Osmanlı	 Devleti	 vatandaşı	 olmayan	 yabancılar	 Osmanlı	
ülkesinde	taşınmaz	mal	edinebileceklerdi	

Bu	 son	 madde	 ve	 diğer	 tüm	 maddelerin	 Paris	 Kongresi	
anlaşması	 metninin	 içine	 girmesi	 Islahat	 Fermanı’nın	
Tanzimat	Fermanı’ndan	farklı	olarak	dış	güçlerin	etkisi	ve	
çeşitli	baskılar	neticesiyle	ilan	edildiğini	gösterir.	

Islahat	 Fermanı	 biçimsel	 ve	 hukuksal	 niteliği	 bakımından	
Tanzimat	 Fermanı’ndan	 farkı	 yoktur.	 Ancak	 farklı	 olarak	
içeriği	olumlu	ve	olumsuz	sonuçlar	ortaya	çıkarmıştır.		

Çünkü	bildiğiniz	gibi	 İslam	kamu	hukuku	kurallarına	göre	
gayrimüslimler	 Müslümanlarla	 eşit	 tutulamaz,	 çeşitli	
konularda	 daha	 az	 hakka	 sahiptirler.	 Özellikle	 şehirlerin	
güvenliği	 ile	 ilgili	 kurumlarda	 ve	 ordu	 güvenliğiyle	 ilgili	
kurumlarda	askere	alınmaları	kabul	edilmez.	Savaş	halinde	
olunduğunda	 da	 ata	 binmeleri	 ya	 da	 kılıç	 kuşanmaları	
yasaktır.	 Yine	 değişen	 şartlar	 gereğince	 Osmanlı	 Devleti	
tabi	 dönemin	 devletleri	 de	 yavaş	 yavaş	 vatandaşlarına	
kısmi	 de	 olsa	 seçim	 hakkı	 tanımak	 zorundadırlar.	 Bu	 dış	
güçler	olmasa	bile	yine	de	Osmanlı	tarafından	yavaş	yavaş	
kabul	 edilebilecek	bir	 fermandı	 fakat	baskılar	neticesinde	
erkene	alındı.	Olumsuz	yönlerinden	bir	diğeri	ise	vatandaş	
olmayanların	yani	yabancıların	sınırsız	bir	şekilde	Osmanlı	
toprakları	 üzerinde	 gayrimenkul	 edinebilecek	 olmalarıydı	
ki	 bu	 da	 bildiğiniz	 gibi	 daha	 sonra	 çok	 büyük	 olumsuz	
sonuçlara	yol	açtı.		

Bu	 iki	 fermanın	neticesinde	yine	arzu	edilen	hukuk	birliği	
sağlanamadı	 ve	 aksine	 var	 olan	 sistem	 de	 parçalandı.	 Bu	
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nedenle	Tanzimat	hareketini	özellikle	bu	iki	fermanı	ikincil	
hareket	olarak	kabul	edebiliriz.	Fakat	dediğim	gibi	sonraki	
hukuki	gelişmeler	açısından	da	bir	mayalanma	dönemidir	
ve	 az	 da	 olsa	 halk	 açısından	 da	 bir	 eşitlik	 düşüncesinin	
ortaya	çıktığı	dönemdir.	Köprü	niteliğinde	yapılan	olumlu	
çalışmalardır.		

Bu	 dönemde	 özellikle	 Lale	 Devri’nden	 itibaren	
batılılaşmanın	 etkisiyle	 Osmanlı	 tarihinde	 pek	 de	
rastlamadığımız	 değişik	 bir	 hukuk	 oluştu.	 Aydın	 adını	
verdiğimiz	 grup	 –	 doğru	 ya	 da	 yanlış	 eleştirilebilir	 –
yabancı	 devlet	 tecrübeleri	 ve	 dünya	 devletleriyle	 olan	
irtibatları	neticesinde	yavaş	yavaş	Osmanlı	dışında	gelişen	
akımlara	 daha	 açıklardı.	 Bu	 da	 daha	 önce	 hiçbir	 şekilde	
akla	 gelmeyecek	 hukuk	 sistemi	 içerisinde	 de	 aslında	 pek	
de	 gerekmeyecek	 bir	 kanunun	 ortaya	 çıkmasına	 neden	
oldu.	Daha	önceki	haklar	padişahın	kendi	isteğiyle	veya	dış	
baskılar	etkisiyle	verilmiş	haklardı	fakat	artık	yavaş	yavaş	
bir	 aydın	 kesim	 oluştuğu	 için	 Osmanlı	 tarihine	 ilk	 kez	
‘kamuoyu	 baskısı’	 da	 girdi	 ve	bu	 da	 anayasa	 alanında	 bir	
ilke	neden	oldu:	Kânûn-ı	Esâsî	anayasasının	yapılması.	

KÂNÛN-I	ESÂSÎ		
1871’e	kadar	o	ilk	dönem	bahsettiğim	aydınlar	bir	anayasa	
yapılacağına	 inanarak	 padişaha	 baskı	 da	 yapıyorlardı.	
Fakat	 onların	 dışında	 gelişen	 etkiler	 neticesinde	 özelikle	
savaşlar	neticesinde	kısmi	olarak	başarısız	oldular.	Çünkü	
içte	 ve	 de	 dışta	 karışıklıklar	 devam	 etmekteydi,	 bu	
karışıklıklar	 neticesinde	 de	 rejim	 Tanzimat	 ve	 Islahat’ın	
yaydığı	 ılımlı	havadan	uzaklaşarak	yavaş	yavaş	baskıcı	bir	
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rejim	 halini	 almaktaydı.	 En	 nihayetinde	 çeşitli	 iç	
karışıklıklar	 neticesinde	 Abdülaziz	 tahttan	 indirildi	 ve	 V.	
Murat	 tahta	 çıktı.	 Ancak	 V.	 Murat’ın	 ruhsal	 durumunun	
yerinde	 olmaması	 nedeniyle	 özellikle	 Mithat	 Paşa	
başkanlığındaki	 Meşrutiyetçi	 kesim	 yine	 bir	 padişah	
arayışına	 girdi.	 Çeşitli	 şehzadelerle	 görüşüldü.	 En	
nihayetinde	 veliaht	 Abdülhamid	 eğer	 tahta	 çıkarsa	
anayasayı	 ilan	 edeceği	 sözünü	 verdi	 ve	 V.	 Murat’ın	 93	
günlük	saltanatı	son	buldu.	Tahttan	indirildi	ve	31	Ağustos	
1876	 tarihinde	 yerine	 II.	 Abdülhamit	 padişah	 ilan	 edildi.	
Yine	 tahta	 çıktığı	 yıl	 31	 Aralık	 1876’da	 anayasa	
çalışmalarına	 da	 başlandı.	 Fakat	 yine	 ortada	 net	 bir	 fikir	
yoktu.	 Hem	 ‘anayasa’	 Türk	 hukuk	 sistemine	 yabancı	 bir	
kurumdu	hem	de	nasıl	yapılacağına	ilişkin	bir	birlik	yoktu.	
Tek	bir	konuda	birliktiler	 -özellikle	Genç	Osmanlılar	daha	
sonra	 Jön	Türkler	 olacak	 ondan	 sonraki	 nesil-	meşrutiyet	
düşüncesindelerdi;	yani	bir	şekilde	anayasa	yapılacaktı.	Bu	
çalışmaların	 sonucunda	 Abdülhamid’in	 de	 katkılarıyla	
Mithat	 Paşa	 anayasa	 yapmak	 için	 görevlendirildi	 ve	
Kanun-i	 Cedid	 adını	 verdiği	 57	 maddelik	 bir	 anayasa	
taslağı	 ile	 padişahın	 karşısına	 çıktı.	 Bu	 yine	 o	 dönemin	
doğası	 gereği	 güçlü	 bir	 saltanatı	 öngörüyordu	 fakat	
özellikle	 Abdülhamit	 ilk	 olarak	 yapılacak	 bu	 anayasanın	
Mithat	 Paşa’ya	 mal	 edilmemesi	 gerektiğini	 düşünüyordu.	
Kanun-i	 Cedid’i	 taslak	 olarak	 kabul	 etti	 fakat	Mithat	 Paşa	
ile	 çok	 da	 iyi	 anlaşamayan	 Said	 Paşa’ya	 Fransız	
Anayasası’nı	 çevirtti	 ve	 ikinci	 taslak	 da	 bu	 şekilde	 ortaya	
çıktı.	 Bu	 çekişmelerin	 nihayetinde	 Cemiyet-i	Mahsusa	 adı	
ile	bir	anayasa	cemiyeti	kuruldu.	Bu	cemiyette	var	olan	bu	
iki	 taslakla	 birlikte	 diğer	 Avrupa	 ülkelerinin	 de	
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anayasalarını	 inceleyerek	 bir	 taslak	 hazırlanacaktı.	 Bu	
cemiyet	2	askeri,	16	sivil	ve	10	da	ulema	olmak	üzere	28	
kişiden	oluşuyordu.	Çalışmalar	neticesinde	de	bir	anayasa	
taslağında	 uzlaşıldı.	 Şöyle	 ki	 hem	 Mithat	 Paşa’nın	 taslağı	
hem	 Fransız	 Anayasası’nın	 çevirisi	 olan	 ikinci	 taslak	 ve	
bunun	 dışında	 da	 özellikle	 Belçika,	 Polonya	 ve	 Rusya	
anayasalarından	 da	 bazı	 maddeler	 alınıp	 hazırlanarak	
1876’da	 yine	 aynı	 tarihte	 padişaha	 sunuldu	 ve	
Abdülhamid’in	kabulü	 ile	de	 ilan	edildi.	Bu	 ilan	 sürecinde	
herhangi	bir	meclisin	etkisini	görmüyoruz	çünkü	bugünkü	
anlamıyla	 ya	da	daha	 sonra	 kurulacak	 olan	meclisler	 gibi	
bir	meclis	 de	 yoktu,	 anayasa	 referandumu	 da	 olmadı.	 Bu	
nedenle	de	kurucu	meclis	aracılığıyla	yapılmadı.	Fakat	yine	
de	padişahlık	sistemine	uygun,	padişah	kendi	 isteğiyle	bir	
anayasa	yapılmasını	talep	etti	yapılan	anayasa	taslağını	da	
kabul	 ederek	 ilan	 etti.	 Bu	 sayede	 Osmanlı	 devletinin	 ilk	
anayasası	 Kanun-i	 Esasi	 adıyla	 1876	 tarihinde	 yürürlüğe	
girdi.	

Özetleyecek	olursak;	
-Anayasa,	padişahın	tek	yanlı	bir	işlemiyle	kabul	edilmiştir.	
Bir	 ferman	 anayasa	 niteliğindedir	 fakat	 diğer	 iki	
öncülünden	farklı	olarak	anayasa	olarak	kabul	edebiliriz.		
-Yine	bölümler	ve	maddeler	halinde	kaleme	alınmıştır,	bu	
açıdan	da	Tanzimat	ve	Islahat	Fermanı’ndan	faklıdır	çünkü	
diğer	 ikisi	 padişahın	 konuşma	 metni	 halinde	 yazılmıştır.	
Netice	 olarak	 Kanun-i	 Esasi	 biçimsel	 açıdan	 tam	 bir	
anayasa	niteliğindedir.	
-İçeriğine	 bakacak	 olursak	 doğal	 olarak	 saltanat	 kurumu	
ile	 devletin	 monarşik	 yapısını	 vurgular.	 Yönetim	 biçimi	
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monarşidir.	 Geçmişten	 farkı	 olarak	 da	 artık	 monarşinin	
parlamentolu	 monarşi	 şeklini	 almış	 olması	 belirtilmiştir.	
Bu	nedenle	meşrutiyet	adı	verilir.		
-Devletin	 dini	 İslam’dır	 denilerek	 teokratik	 yanına	 da	
vurgu	yapılır.		
-Ayrıca	 Kanun-i	 Esasi’de	 egemenliğin	 kime	 ait	 olduğuna	
yönelik	açık	bir	ifade	yoktur.	Ancak	egemen	gücün	padişah	
olduğu	da	bütün	metinden	anlaşılacak	 şekilde	yazılmıştır.	
Bunun	tersi	yani	egemenliğin	millete	ait	olduğu	kesinlikle	
yazmadığı	 için	de	mefhumu	muhalifinden	bunun	padişaha	
ait	olduğunu	gayet	rahat	bir	şekilde	söyleyebiliriz.		
-Saltanat	 hakkı	 ile	 ilgili	 çeşitli	 düzenlemeler	 de	 vardır.	
Daha	 önce	 de	 söylediğim	 gibi	 ekber-erşed	 kuralı	 yani	
Osmanoğlu	 ailesinden	 bir	 şehzadenin	 hangi	 şekilde	 tahta	
çıkacağı	ilk	kez	Kanun-i	Esasi’de	kanunlaştırılmıştır.		
-Yine	 bu	 anayasanın	 önemli	 yanı	 onun	 öncesinde	
Osmanoğlu	 ailesi	 meşruiyetlerinin	 kaynağını	 gelenek	 ve	
dinsel	 inançlardan	 alırken	 artık	 insan	 iradesi	 ürünü	 bir	
hukuksal	 belgeden	 meşruiyetini	 alarak	 beşerileşmiştir	
yani	dünyevileşmiştir.	
-Kanun-i	 Esasi	 devletin	 genel	 yapısını,	 organlarını,	 bunlar	
arasındaki	 ilişkileri,	 vatandaşların	 temel	 hak	 ve	
özgürlüklerini	 belirtmiş	 ve	 böylece	 ilk	 kez	 Osmanlı’nın	
hukuksal	durumu	belgelenmiştir.		
-Yasama	ve	yürütme	güçleri	padişahta	birleştirilmiştir.		
-119	madde	ve	13	bölümden	oluşur:		
• Egemenliğe	 sahip	 olan	 Osmanlı	 hanedanının	 en	 yaşlı	
üyesi	padişah	olur.		
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• Padişah	kutsal	ve	sorumsuzdur.		
• Yasama	 gücü	 padişahın	 elindedir	 ama	 kanunların	
görüşülmesi	 için	 iki	 meclis	 oluşturulmuştur.	 İkisine	
birden	Meclis-i	Umumi	denilmiştir.		

• Bu	 parlamentonun	 ilk	 kademesi	 “Heyet-i	
Mebusan”dır.	 Bunun	 üyelerini	 Osmanlı	 vatandaşları	
seçer.	 Her	 50	 bin	 erkek	 için	 bir	mebus	 seçilir.	 İkinci	
meclis	 olan	 “Heyet-i	 Ayan”	 üyeleri	 ise	 Meclis-i	
Mebusan	 üyelerinin	 1/3’ünü	 geçmemesi	 koşulu	 ile	
padişahça	 seçilirdi	 ve	 seçilen	 üyeler	 yaşam	 boyu	 bu	
görevlerine	devam	edebilirlerdi.		

• Meclis-i	 Mebusan’da	 yalnızca	 kanun	 tasarıları	
görüşülüyordu.	Tek	sınırlı	yetkisi	üyelerinin	2/3’ünün	
kararı	 ve	 padişahın	 onayı	 ile	 bir	 bakanı	 yüce	 divana	
göndermekti.		

• Heyet-i	Ayan	 ise	kanun	 tasarılarının	dinsel	 kurallara,	
padişahın	 hakkına,	 anayasa	 hükümlerine,	 özgürlüğe	
ve	 genel	 ahlak	 kurallarına	 uygun	 olup	 olmadığını	
inceliyor	 ve	 ondan	 sonra	 padişaha	 sunuyordu	 ve	 en	
nihayetinde	 de	 padişah	 kanunu	 kabul	 ederek	
yayımlıyordu.	

• Hükümet	 Meclis-i	 Mebusan’a	 karşı	 sorumsuzdur.	
Güvenoyu	 sistemi	 yoktur.	 Hükümeti	 ancak	 padişah	
kurar	ve	yine	ancak	o	dağıtabilirdi.		

• Mebuslar	4	yıl	için	seçilir	ve	her	yıl	ancak	belirli	
zamanlarda	toplanırdı.	Ancak	meclisi	dağıtma	hakkı	
padişahta	olduğu	gibi	yeniden	toplama	hakkı	da	
ondadır	ve	meclisi	dağıttıktan	sonra	yeniden	seçim	
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olması	için	belirli	bir	süre	de	öngörülmemiştir	
anayasada.			

Anayasa	hukukçuları	tarafından	bu	eksiklik	eleştirilmiştir.	
Nitekim	bu	yetki	uyarınca	anayasanın	yürürlüğe	
girmesinden	2	yıl	sonra,	1878’de	Abdülhamid	dış	baskı,	
savaşları	ve	özellikle	93	Harbi	ve	sonraki	yıkımları	gerekçe	
göstererek	meclisi	feshetti	ve	1908’e	kadar	meclis	bir	daha	
toplanmadı	

	

22.03.2019	

	

	

	

29.03.2019	

Merhaba	arkadaşlar,		

İttihat	ve	Terakki	üzerinden	gidiyorduk	geçen	hafta.		

Öğrenci:	Hocam	not	getirecektiniz	bize.	

Hoca:	Arkadaşınız	hatırlattı,	haftaya	getireceğim.		

İTTİHAT	VE	TERAKKİ’NİN	SELANİK	
YAPILANMASI	
En	 son	 İttihat	 ve	 Terakki’nin	 Selanik	 yapılanmasında	
bıraktım.	 Bildiğiniz	 gibi	 I.	 Meşrutiyet’in	 ilanından	 2	 yıl	
sonra	 Anayasa	 II.	 Abdülhamid	 tarafından	 fiili	 olarak	
yürürlükten	 kaldırıldı,	 meclis	 dağıtıldı	 ve	 yine	 anayasada	
meclisin	 ne	 zaman	 toplanacağına	 yönelik	 herhangi	 bir	
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hüküm	 olmadığı	 için	 de	 bir	 zorlama	 olmadan	 Osmanlı	
Devleti	 30	 sene	 boyunca	 İstibdat	 Rejimi	 ile	 yönetildi,	
1878’den	 1908	 tarihine	 kadar.	 Fakat	 yine	 II.	 Meşrutiyet	
öncesinde	 iktidarı	 zorlayan	 kesim	 (meşrutiyetçiler)	 bir	
süre	çok	da	fazla	bir	şey	yapmadılar.	Çünkü	II.	Abdülhamid	
ile	 anlaşmışlardı.	 Onun	 dışında	 anayasayı	 yürürlükten	
kaldırmasının	 ve	 meclisi	 dağıtmasının	 nedenleri	 de	 onun	
için	 tatmin	 ediciydi.	 Fakat	 10	 yılın	 ardından,	 artık	 eski	
verilen	 sözlerin	 tutulmayacağı	 ve	 yeniden	 bir	 meşrutiyet	
hareketine	gidilmesi	gerektiği	kararı	verildi.	Bu	da	birden	
fazla	 muhalif	 cemiyet,	 gizli	 cemiyet	 tarafından	
kararlaştırıldı.	 Çünkü	 Osmanlı	 coğrafyası	 o	 dönemde	
büyüktü,	 birçok	 şehirde	 muhalefet	 hareketi	 vardı	 ve	
telekomünikasyon	 imkânları	 ileri	 olmadığı	 için	 de	
birbirleriyle	 iletişimleri	 çok	 hızlı	 değildi.	 Bu	 nedenle	
(geçen	 hafta	 anlattığım	 kadarıyla)	 çeşitli,	 gizli	 dernekler	
ortaya	çıktı.	1890’lardan	itibaren	kimi	zaman	birlikte,	kimi	
zaman	 ayrı	 ayrı	 hareket	 ettiler.	 Fakat	 bu	 dönemin	 ilk	
dinamiğini	 yine	 Harbiyeliler	 tarafından,	 önce	 Tıbbiyeli	
sonra	 Harbiyeli	 öğrenciler	 tarafından	 bir	 dernekle	 atıldı.	
Bu	 dernek	 temel	 olarak	 alındı	 ve	 daha	 sonraki	 yıllarda	
bahsettiğim	 bu	 birçok	 gizli	 dernek	 tek	 bir	 çatı	 altında	
toplandı.	 Neden	 toplandı?	 Çoğu	 farklı	 farklı	 düşünceleri	
benimsemişti.	 Bütün	 ittihatçılar	 tek	 bir	 makineden	
çıkmamıştı.	 Hepsi	 ya	 Osmanlıcıydı,	 Osmanlı	 Hareketini	
destekliyordu	 ya	 Türk	 Milliyetçisi	 ki	 sonraki	 dönemde	
artık	 İttihat	ve	Terakki	 tam,	mutlak	gücü	ele	aldığında	bu	
tek	 Türkçülüğe	 yöneldi.	 Onun	 haricinde	 İslamcılar	 vardı.	
Onun	haricinde	ayrıca	gayrimüslimler,	özellikle	Ermeniler	
de	bu	İttihat	ve	Terakki	Hareketinin	içerisinde	yer	aldılar.	
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Yine	bir	mono	blok	bir	kitle	değillerdi.	Bir	şemsiye	altında	
muhalif	 hareketi	 temsil	 ediyorlardı	 ve	 birçok	 düşüncenin	
yanında,	 birbirleriyle	 her	 ne	 kadar	 kavga	 ediyorlarsa	 da	
tek	 bir	 amaç	 altında	 birlemişlerdi.	 Bu	 da	 II.	 Abdülhamid	
iktidarını	 devirmek	 ve	 yerine	 yine	 Osmanoğlu	 ailesinden	
bir	 padişahı	 geçirmekti.	 Bu	 böyle	 mi	 devam	 etti?	 Hayır,	
1909	 tarihli	 anayasa	 değişikliğinden	 sonra	 İttihat	 ve	
Terakki	 her	 ne	 kadar	 oluşum	 halindeyse	 ve	 fırkalaşmak	
istemiyorsa	 da	 Meclis-i	 Mebûsan’da	 hükümeti	 dışarıdan	
destekliyordu.	Yine	de	Osmanoğlu	ailesi	ile	ilgili	tam	olarak	
bir	 devrim	 düşüncesine	 sahip	 değiller.	 Ancak	 sonraki	
yıllarda	 1914’ten	 sonra	 mutlak	 olarak	 hükümeti	
devraldıktan	 sonra	 artık	 padişahlığın	 bir	 geleceğinin	
olmadığını	 ve	 yine	 arkada	 görülen	 örnekler	 gibi	
Parlamenter	 Demokrasiye	 geçiş	 yapılması	 gerektiğini	 ve	
monarşinin	kaybolması	gerektiğini	söylediler.	Ama	buraya	
henüz	 gelmiyoruz,	 daha	 başlardayız	 ve	 tek	 bir	 amaç	
uğruna	 birleştiler:	 Abdülhamid’i,	 mutlakiyetçi	 rejimini	
devirmek.	 Çeşit	 çeşit	 dernekler	 kuruldu	 dedik,	 çeşitli	
kongreler	 yapıldı.	 Anadolu	 ve	 İttihat	 ve	 Terakki	 Cemiyeti	
tarafından,	Paris’te	2	kongre	yapıldı.		

Peki,	 İttihat	 ve	 Terakki	 Cemiyetini	 ve	 genelde	 de	 II.	
Meşrutiyeti	hazırlayan	faktörler	nelerdi?	Bunlar	için	birçok	
faktör	 sayabiliriz.	 Öncelikle	 sosyal	 faktörler	 önem	
kazanmıştır.	 Şöyle	 ki;	 o	 dönemlerde	 Osmanlı	 Devleti’nde	
daha	ziyade	tarikatlar	hâkimdi	ve	yaygın	bir	şekilde	bütün	
Osmanlı	 toprakları	 üzerinde	 bulunuyorlardı	 ve	 bu	
örgütlülük	hali;	gizli	bir	cemiyet	olan,	gizli	bir	dernek	olan	
İttihat	ve	Terakki	 için	de	uygun	bir	habitat	yarattı.	Çünkü	
var	 olan,	 iletişim	 halinde	 olan	 tarikatlar	 üzerinden	
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haberleşmeyi	 daha	 kolay	 buldular	 ve	 örgütlenmelerin	 de	
çoğunda	tarikatların	üzerinden	yaptılar.	Hangi	tarikatlardı	
bunlar?	 Çoğunlukla	 Bektaşi	 tarikatlarıydı.	 II.	 Mahmut	 ile	
birlikte	yeniçeri	ocağı	ortadan	kaldırıldıktan	sonra	Bektaşi	
tarikatı	 da	 yer	 altına	 girmek	 durumunda	 kaldı,	 çünkü	
yeniçeriler	 Bektaşiliğe	 bağlıydı.	 Onları	 tamamen	
gönderebilmek	 için	 de	 Bektaşi	 tarikatını	 da	 baskı	 altına	
aldı	 Osmanlı	 Devleti.	 Bu	 nedenle	 İttihat	 ve	 Terakki	 de	
zaten	 gizli	 faaliyetler	 içerisinde	 bulunan	 Bektaşilerle	 bir	
nevi	yan	yana	durmayı	tercih	etti.	Haklı	mıydılar?	İttihat	ve	
Terakki	 üyelerinin	 bir	 kısmı	 zaten	Bektaşi	 idi.	 Peki	 başka	
yerlerde	ne	yaptılar	bu	tarikatların	dışında?	Evet,	Osmanlı	
teşkilatı	 ile	de	 iletişim	halindeydiler.	 Yine	Mason	ağlarını,	
loncalarını	 toplantı	 yapmak	 için	 uygun	 bir	 nokta	 olarak	
tercih	 ettiler.	 O	 dönemin	 önde	 gelen	 İttihatçıları	 ve	 daha	
öncesinde	Genç	Osmanlılara	baktığımızda,	 örneğin	Namık	
Kemal,	 Rıza	 Tevfik	 gibi	 isimler	 hem	 Bektaşi	 hem	 de	
Masondu.	 Bektaşilerin,	 Osmanlı	 Devleti’nin	 bürokrasisini	
benimsediği;	 daha	 doğrusu	 Padişahın	 benimsediği	
tarikatlardan	 biraz	 daha	 farklılardı.	 Çünkü	 heterodoks	
İslam	 idi	 Bektaşiler.	 Biraz	 daha	 liberal,	 biraz	 daha	 farklı	
ibadetlere	 sahip	 olan	 bir	 tarikattı.	 Masonları	 zaten	
biliyorsunuz,	 Türkiye’de	 çok	 çok	 sonraki	 yüzyıllarda	
kurulmuştu.	 İlk	 başta	 Osmanlıya	 geldiğinde	 yabancıların	
kurduğu	 localar,	 cemiyetler	 halinde	 bulunuyordu.	 Fakat	
daha	 sonra	 özellikle	 yine	 Osmanlı’nın	 üst	 yönetim	
kesiminden	Mason	Localarına,	pek	sonrasında	Türkleşmiş,	
millileşmiş	 Mason	 Localarına	 çok	 fazla	 katılım	 oldu;	
örneğin	Abdülhamid	 tahta	 çıkmadan	 önce	 bir	 süre	 tahtta	
bulunan	 IV.	 Murat’ın	 özellikle	 ilk	 mason	 padişah	 olduğu	
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iddia	 edilmektedir,	 kanıtlanamamış	 olsa	 da.	 Fakat	 bunun	
dışında	 bu	 meşrutiyetçi	 isimlerin	 bir	 kısmı	 masondu,	
masonların	 bir	 kısmı	 Bektaşiydi	 ya	 da	 sadece	 Bektaşiydi	
(meşrutiyetçi	 isimler).	 Önemli	 olan	 nokta	 bunun	 Bektaşi	
hareketi	ya	da	Mason	hareketi	olmadığı,	 fakat	onlar	zaten	
hâlihazırda	 var	 olan	 örgütlerinin	 kendi	 siyasi	
düşüncelerini	 yayma	 ve	 amaçlarına	 ulaşmak	 için	
kullandılar.	Bektaşilerin	dışında	başka	 tarikatların	üyeleri	
de	 İttihat	 ve	 Terakki	 hareketine	 dâhil	 oldu.	 Özellikle	
Melamiler	 bunların	 arasında	 yer	 tutar.	 3.	 Ordu	 yani	
Makedonya’da	 hâkim	 olan	 3.	 Ordu’nun	 birçok	 subayının	
Melami	Tarikatı’na	bağlı	olduğu	çeşitli	kaynaklarda	geçiyor	
ama	 onun	 dışında	 aslında	 Osmanlı	 Devleti’nin	 yanında	
duran;	 padişahın	 yanında	 duran	 Nakşibendiler	 ’den	 de,	
Kadiriler	 ’den	de	 çeşitli	 şeyhlerin	 zaman	zaman	 İttihat	 ve	
Terakki	 çatısında	 yer	 aldıklarını	 söyleyebiliriz.	 Ek	 olarak	
da	 aslında	 Osmanlı	 Devleti’nin	 yanında	 olan	 Ulema	
sınıfının	 içinden	 İttihat	 ve	 Terakki’nin	 yanında	 olanları	
görüyoruz.	 Genel	 olarak	 Ulema	 sınıfının	 tutumuna	
baktığımızda	tam	olarak	İttihat	ve	Terakki	çevresinin	zıttı	
bir	 yerde	 duruyorlar.	 Ulemanın	 ayrıcalıklarını	
budayacağını	düşünüyorlardı	 İttihat	 ve	Terakki’nin.	 Fakat	
daha	 sonra	 II.	 Abdülhamid,	 ulema	 üzerinde	 de	 çeşitli	
şekillerde	baskı	uyguladı	ve	özellikle	Şeyhülislamın,	kendi	
iktidarını	 güçten	 düşürüp	 kuvvetsiz	 bıraktığına	 inandığı	
için	zaman	zaman	30	yıl	içerisinde	ve	sonlarına	doğru	daha	
baskıcı	 şekilde	 üzerine	 gidiyordu.	 Bu	 nedenle	 de	 bazı	
âlimler	İttihat	ve	Terakki’nin	içinde	yer	aldı.		

Bir	 başka	 önemli	 faktör,	 yani	 İttihat	 ve	 Terakki’nin	
güçlenmesinin	 nedenlerinden	 bir	 diğeri	 de	 bölgesel	
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konumu	 yani	 coğrafi	 sınır.	 Evet,	 ilk	 başta	 dediğim	 gibi	
Osmanlı	 Devleti’nde	 özellikle	 büyük	 şehirlerde	 İttihat	 ve	
Terakki	 Hareketi	 vardı.	 Daha	 sonra	 baskı	 nedeniyle	
bunların	büyük	bir	kısmı	yurt	dışına	gittiler.	Özellikle	Paris	
merkezli	 olmak	 üzere	 çeşitli	 başkentlerde	 faaliyetlerini	
sürdürdüler.	 Ama	 artık	 1905,	 1906	 gibi	 bu	 hareketin	
merkezi	 yavaş	 yavaş	 Makedonya’ya	 kaydı,	 Osmanlı	
toprakları	 içerisine	 kaydı.	 Peki,	 Makedonya’da	 nasıl	
güçlendi?	Makedonya	yüzyıllardır	çok	 fazla	etnik	unsurun	
bir	 arada	 yaşadığı	 bir	 bölgeydi	 ve	 Osmanlı	 Devleti’nin	
toprak	kayıpları	neticesinde	Avrupa	ile	son	sınırıydı.	Uzun	
yüzyıllar,	 1000,	 1500	 yıl	 öncesinden	 itibaren	 çeşitli	
işgallere	 maruz	 kalmıştı	 ya	 da	 yerli	 halkının	 savaşlarına	
maruz	kalmıştı.	Öncelikle	Traklar,	İlirler,	Yunanlar,	Slavlar;	
onun	 dışında	Türk	 boyları;	 Peçenekler,	 Oğuzlar	 ve	 bunun	
gibi	güçler	tarafından	işgal	edilmiş	ya	da	savaş	alanı	olarak	
kullanılmıştı.	 	 Makedonya’daki	 etnik	 gruplar	 birbirleriyle	
çok	da	 fazla	ilişki	 içerisinde	değillerdi.	Yani	büyük	bir	güç	
onları	asimile	edememişti	bu	süre	boyunca.	Bu	durum	da	
kendi	özelliklerini	kaybetmemeleri	neticesini	doğurdu.	Bu	
sayede	 19.	 Yüzyıla	 geldiğimizde	 birçok	 etnik	 yapının	
Makedonya’da	 konuşlanmış	 olduğunu	 söyleyebiliriz.	
Özellikle	 Türkler	 büyükşehirlerde	 ve	 çeşitli	 Türk	
köylerinde,	 kuzeybatıda	Arnavutlar,	Vardar	 ve	 çevresinde	
Sırplar,	 Güneyde	 Rumlar,	 Ulahlar	 ve	 özellikle	 Selanik	
çevresinde	 Yahudiler	 bulunmaktaydı.	 Böyle	 bir	 geneline	
baktığımızda	 ise	 kendilerini	 Makedon	 olarak	 adlandıran	
bir	 etnik	 yapı	 bulunmaktaydı.	 Bu	 karışık	 etnik	 yapı	
içerisinde	 çoğunlukla	 biri	 diğerine	 hâkim	 olamıyor	 fakat	
Fransız	 İhtilali’nden	sonra	başlayan	uluslaşma	akımına	da	
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(Avrupa	 sınırında	 olduğu	 için)	 en	 çok	 maruz	 kalan	 da	
onlardı.	 Osmanlı	 Devleti’nin	 millet	 sistemi	 gereğince	 de	
bazı	 sorunları	 ortaya	 çıkıyordu,	 özellikle	 son	 yüzyılda	 bu	
daha	 da	 net	 bir	 şekilde	 karşımıza	 çıktı.	 Şöyle	 ki;	 din	 ve	
mezheplere	 göre	 millet	 ayrımı	 yapmıştı	 Osmanlı,	 Rum	
Milleti,	 Ermeni	 Milleti,	 Yahudi	 Milleti	 gibi.	 Fakat	 Rum	
Milleti’nin	 çatısı	 altında	 Bulgarlar	 ve	 Makedonlar	 da	
bulunmaktaydı	 ve	 bu	 3	 etnik	 grup	 arasında	 da	 köken	
açısından	 büyük	 tartışmalar	 vardı	 o	 dönem.	 Şöyle	 ki;	
Yunanlar,	 Kuzey	 Makedonya’dakilerin	 Yunan	 kökenli	
olduğunu	 savunuyordu.	 Bulgarlar,	 coğrafi	 farklılık	
olmasına	rağmen	aslında	Makedonların	Bulgar	kökeninden	
geldiklerini	 söylemekteydi.	 Onun	 dışında	 Makedonlar	 da	
kendilerinin	 her	 iki	 gruba	 da	 dâhil	 olmadığını,	 köken	
olarak	 Makedon	 olduklarını	 iddia	 etmekteydiler.	 Bu	
çatışmalar	 neticesinde	 de	 yine	 19.	 Yüzyılda	 hem	 kendi	
aralarında,	 hem	 de	 Osmanlı	 İktidarı	 ile	 mücadele	 ettiler.	
Bunun	 dışında	 yine	 kuzeyde	 Sırplar	 da	 ayaklanmalar	
çıkartıyordu	ve	bu	etnik	grupların	mücadelesi	neticesinde	
Osmanlı	kötü	günler	geçiriyordu	fakat	küçük	bir	grup	için	
de	 dershane	 niteliğindeydi	 Makedonya,	 çünkü	 subaylar	
oradaki	 savaşları	 görüyor,	 nasıl	 mücadele	 edildiğini	
görüyor	 ve	 öğreniyordu.	 Çünkü	 o	 döneme	 kadar,	 daha	
öncesinde	 böyle	 etnik	 kimliğe	 dayanan,	 dine	 dayanan	
mücadeleler	 yoktu	 Osmanlı	 Devleti’nde.	 Bunun	 içerisinde	
bir	 yaşam	 söz	 konusuydu	 fakat	 artık	 imparatorluğun	 en	
uzun	 yüzyılında	 Türkler	 de	 yavaş	 yavaş	 (ayrılıklar	
gerçekleştikçe)	 kendi	 kimliklerine	 dönme	 ihtiyacı	
hissettiler	 ve	 bunun	 lokomotifleri	 olan	 askerler	 de	
Makedonya	 civarında	 mücadele	 ettikçe,	 bunun	 nasıl	
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yapılacağını	 ve	 yollarını	 bu	 çeşitli	 yapılardaki	
komitacılardan	öğrendiler.		

1903	 yılına	 geldiğimizde	 Bulgar	 kökenli	 bir	 ayaklanmaya	
rastlıyoruz.	 İlinden	 Ayaklanması,	 2	 Ağustos	 1903	
tarihinde	başlıyor	ve	Osmanlı	tarafından	bastırıldı	fakat	bu	
ayaklanmayı	 bahane	 eden	 Avrupa	 ülkeleri	 yine	 Osmanlı	
Devleti’nin	 içişlerine	 karışmak	 durumunda	 hissettiler	
kendilerini.	 Onun	 dışında	 ayaklanmadan	 önce	 de	 şubat	
ayında	 Avusturya	 ve	 Rusya,	 Makedonya	 üzerindeki	
amaçlarını	 açıklamışlardı	 ve	 ağustostaki	 bu	 Bulgar	
ayaklanmasından	 sonra	 2	 Ekim	 1904’te	 Rusya	 ve	
Avusturya	 hükümdarları	 yeni	 bir	 öneri	 hazırladılar.	 Buna	
Mürzsteg	 Programı	 (Reformları)	 ismini	 verdiler.	 Buna	
göre	 bu	 iki	 devletin	 temsilcileri,	 çeşitli	 jandarma	 güçleri	
bulunduracaktı.	 Bu	 şekilde	 jandarma	 müfettişleri	
tarafından	 şehirler	 denetlenecekti.	 Bu	 yine	 Osmanlı	
Devleti’nin	 egemenliğine	yönelik	bir	hareket	olarak	kabul	
edildi.	 Çünkü	 işgal	 yoktu	 ama	 başka	 ülkelerin	 askerleri	
gelip	 Osmanlı	 Devleti’nin	 şehirlerini	 denetleyeceklerdi.	
Şöyle	 ki;	 Manastır	 ve	 civarı	 İtalyanlara	 bırakıldı,	 Ruslar	
Selanik	ve	Batı	Makedonya’yı	aldı,	Avusturyalılar	Üsküp	ve	
çevresine	konuşlandı	ve	İngilizler	de	Drama’ya	yerleştiler.	
Bu	 güç	 (uluslararası	 güç),	 hem	 Osmanlı’nın	 halka	 olan	
davranışlarını	 denetleyecek	 hem	 de	 diğer	 komitacıların,	
isyancıların	 ne	 şekilde	 önleneceği	 üzerine	 çalışmalarda	
bulunacaktı.	Fakat	yine	de	bu	güç	gelmiş	olmasına	rağmen	
çete	 faaliyetleri	 devam	 etti.	 Bulgarların	 yanı	 sıra	 Yunan	
çeteleri	 de	 Selanik	 ve	 çevresinde	 faaldi.	 Hatta	 yine	
Abdülhamid’in	 görevlendirdiği	 Hilmi	 Paşa’ya	 göre,	 Yunan	
ordusundan	subaylar	bu	çetelerin	başına	geçiyor	ve	adeta	
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bir	 askeri	 güç	 gibi	 onları	 Osmanlı	 Devleti’nin	 güçlerine	
saldırmak	için	kullanıyorlardı.	Bunun	dışında	yine	Sırplar,	
Arnavutlar	 ve	 Ulahlar	 da	 isyan	 etmişti	 bu	 dönemde.	 Bu	
çeteler	hem	Osmanlı	Devleti	ile	mücadele	ediyorlar	hem	de	
bunun	 dışında	 ve	 daha	 da	 fazlası	 kendi	 aralarında	
çatışıyorlardı.	 İşte	 böyle	 bir	 ortam	 içerisinde	 Osmanlı	
Subayları,	 ulusçuluk	 hareketi	 ile	 karşı	 karşıya	 geldiler	 ve	
bundan	 da	 etkilendiler.	 Dediğim	 gibi	 komuta	 üssü	
Manastır’da	 olan	 3.	 Ordu’nun	 büyük	 bir	 bölümü	 zaten	
Harbiyeliydi,	daha	öncesinde	de	belirli	fikirleri	vardı.	Fakat	
bu	 Makedonya’daki	 olayları	 gördükçe	 artık	 neredeyse,	
tamamen	 Ulusçuluk	 fikrine	 yaklaşmışlardı.	 Ayrıca	 doğal	
olarak	 da	 bu	 yabancı	 güçlerin	 jandarmalarının,	
müfettişlerinin	 de	 kendi	 topraklarında	 olması	 asker	
arasında	 huzursuzluğa	 yol	 açıyordu.	 Özellikle	
Müslümanlara	karşı	gösterdikleri	olumsuz	tavır	nedeniyle	
de	 bu	 subaylar,	 özellikle	 genç	 subaylar	 infial	 halindeydi.	
Hem	 dış	 müdahaleye	 karşıydılar	 hem	 de	 bu	 çetecilik	
faaliyetleri	 neticesinde	 ortaya	 çıkabilecek	 toprak	
kayıplarını	önleme	düşüncesindeydiler.	İşte	bu	tüm	şartlar	
nedeniyle;	aslında	kurulduğu	andan	beri	Paris’te	ağırlığını	
korumuş	 olan	 İttihat	 ve	 Terakki	 Derneği’nin	 ağırlığını	
Selanik’e	döndürdü.	Hatta	Tarık	Zafer	Tunaya’ya	göre	artık	
İttihat	ve	Terakki	Makedonya’dır	demekteydi.	Çünkü	artık	
neredeyse	 bütün	 Osmanlı	 subayları	 ve	 bürokrasisi,	 ve	
orada	bulunan	memurlar	İttihatçı	olmuşlardı.		

Bunun	 dışında	 ‘neden	 peki	 Manastır	 ya	 da	 diğer	 şehirler	
değil	 de	 Selanik	 etkin	 rol	 oynadı’	 sorusu	 akla	 gelebilir.	
Çünkü	 zaten	 bölgenin	 en	 gelişmiş	 şehri	 Selanik’ti.	
Çoğunluk	 olarak	 etnik	 unsur	 da	 barındırmıyordu.	 Yunan	
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Devleti	 her	 ne	 kadar	 şehrin	 Yunan	 şehri	 olduğunu	 iddia	
etse	 de	 aslında	 diğer	 şehirlere	 baktığımızda	 oldukça	 az	
Yunan	nüfusunu	olduğunu	görüyoruz.	Çoğunlukla	Türkler	
ve	dönmeler	ağırlıktaydı.	Evet,	 tabii	ki	de	Yunan	da	vardı,	
daha	 doğrusu	 Rum	 da	 vardı,	 Ermeni	 nüfusunun	 da	 fazla	
olduğunu	 söyleyebiliriz	 ama	 yine	 de	 etnik	 dağılım	 olarak	
ortalamaydı.	 Ticari	 faaliyetleri	 de	 çok	 güçlüydü.	
Zenginleşmiş	 bir	 liman	 kentiydi.	 Ayrıca	 demiryolu	
bağlantıları	 da	 1900’lerde	 kurulmuştu.	 1872’de	 başladı	
demiryolu	 faaliyetleri,	 önce	 1874’te	 Üsküp’e	 bağlandı	
Selanik,	 ardından	 Belgrad	 ve	 Avrupa’ya	 bağlandı.	 En	
nihayetinde	 1890’da	 İstanbul	 bağlantısı	 kuruldu.	 Bununla	
birlikte	 deniz	 faaliyetleriyle	 güçlü	 olan	 Selanik	 halkı,	
karayoluyla	 Payitahta	 ve	 Avrupa’ya	 bağlanmış	 oldu.	
Bununla	 birlikte	 eğitim	 faaliyetleri	 de	 çok	 güçlüydü,	 çok	
sayıda	okul	bulunmaktaydı.	Örneğin;	Selanik	ve	çevresinde	
1909’da	13	İdari,	63	Rüştiye	ve	geri	kalanı	Sübyan	Mektebi	
olarak	 saydığımızda	 200	 civarı	 okul	 olduğunu	 görüyoruz.	
Bu	 Osmanlı	 Devleti	 için	 büyük	 bir	 rakam	 olarak	 kabul	
edilmelidir.	Bunun	haricinde	basın-yayın	da	çok	gelişmişti.	
1890’lardan	 itibaren	 4	 Türkçe,	 4	 Rumca,	 3	 Fransızca,	 2	
Bulgarca	 ve	 1	 Ulahça	 (Arumence,	 Makedo-Rumence)	
günlük	ya	da	haftalık	gazete	basıldığını	takip	ediyoruz.	Bir	
gizli	 derneğin	 var	 olabilmesi	 için	 her	 türlü	 imkâna	 sahip	
olan	 Selanik,	 İttihat	 ve	 Terakki’nin	 de	 merkezi	
durumundaydı.	 İlk	 başlarda	 Paris	 ile	 aralarındaki	 güç	
dengeli	 gibi	 gözüküyordu,	 fakat	 daha	 sonra	 bu	 tamamen	
Selanik	 lehine	 değişti.	 Diğer	 dernekler	 de	 en	 nihayetinde	
1905’ten	 sonra	 İttihat	 ve	 Terakki	 çatısına	 resmi	 olarak	
girdiler.	Örneğin;	Mustafa	Kemal’in	Şam’da	kurduğu	Vatan	
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Ve	 Hürriyet	 Cemiyeti	 de	 böyledir.	 En	 nihayetinde	
başkanlığını	da	Selanik’e	getirdi.		

1876	ANAYASASI’NIN	YENİDEN	YÜRÜRLÜĞE	
KONMASI	
En	nihayetinde	artık	bardağı	taşırmaya	yaklaşan	son	olay,	
Avrupalıların	 3	 vilayeti	 yani	 Vilayat-ı	Selâse	 (Selanik,	
Kosova,	 Manastır)	 bölgesi	 ve	 çevresini;	 karışıklıklar	
gerekçe	gösterilerek	yabancı	bir	valiye	bağlama	isteği	oldu.	
Bu	hem	 II.	Abdülhamid’i	 rahatsız	 ediyordu	hem	de	 İttihat	
ve	Terakki	Cemiyeti’nin	üyelerini	rahatsız	ediyordu.	Çeşitli	
şehirlerde	 bu	 fikirle	 mücadele	 etme	 gayretinde	 oldular.	
Öncelikle	 II.Abdülhamid;	 önde	 gelen	 paşalarını,	 en	
yakınlarını	 Makedonya’ya	 yolladı.	 Cemiyet	 de	 bunun	
dışında	 Makedonya	 çevresinde	 çeşitli	 suikastlarda	
bulundu.	 Artık,	 bu	 aşamadan	 sonra	 doğrudan	 doğruya	
Osmanlı	memurlarına	 karşı	 da	 bir	 hareket	 başlamıştı.	 En	
nihayetinde	 7	 Temmuz	 1908’de	 Bigalı	 Atıf	 (Atıf	 Kamçıl)	
tarafından,	 Abdülhamid’in	 önde	 gelen	 yakınlarından	 biri	
olan	 Şemsi	 Paşa	 suikasta	 uğradı	 ve	 2	 gün	 sonra	 artık	 10	
Temmuz’da	 (tarihleri	 hoca	 öyle	 söyledi)	 hareket	 başladı.	
Bu	 2	 gün	 içerisinde	 ilk	 başta	 Manastır,	 Selanik,	 Drama	
çevresinde	 daha	 doğrusu	 bütün	 Makedonya	 çevresinden	
halk,	 telgrafhaneler	 aracılığı	 ile	 Yıldız	 Sarayı’na,	 II.	
Abdülhamid’e	özgürlük	 istediklerine	 dair	 telgraf	 çekmeye	
başladı.	 Bu	 telgraf	 hareketi	 olarak	 da	 adlandırıldı	 ilk	
başlarda.	Onun	dışında	bu	10	Temmuz’u	hazırlayan	başka	
etkenler	 de	 oldu,	 İttihat	 ve	 Terakki	 Cemiyeti’nin	 dışında	
gerçekleşen;	şöyle	ki.	1906’da	Kastamonu’da	halk,	belediye	
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seçimlerini	 tamamen	 protesto	 etti.	 Yönetimin	 kendisini	
düzeltmesi	 amacıyla	 boykota	 katıldılar.	 Onun	 haricinde	
1907’de	 Erzurum’da	 ‘Can	 Verir’	 (Can	 Veren)	 isimli	 bir	
esnaf	 grubu,	 daha	 doğrusu	 cemiyet	 diyebiliriz,	 bölge	
yöneticilerinin	 değiştirilmesi	 ve	 ağır	 vergilerin	
kaldırılması,	 insani	 hale	 getirilmesi	 amacıyla	 kitlesel	
eylemler	 yaptılar.	 En	 nihayetinde	 son	 nokta	 Reval	
Görüşmeleri’ydi.	 Yine	 9	 Haziran	 1908’de	 Rusya	 Çarı	 ve	
İngiltere	Kralı,	Finlandiya	Körfezi’ndeki	Reval	şehrinde	bir	
buluşma	 gerçekleştirildi.	 Buradan	 sızan	 görüşme	
bilgilerine	 göre	 de	 artık	 Osmanlı	 Devleti,	 özellikle	
Avrupa’da	 yaşatılmayacaktı,	 tamamen	 parçalanacaktı.	
Padişah	ve	halkları	geri	çekilmek	durumunda	bırakılacaktı.	
Bu	 hava	 içerisinde	 artık	 İttihat	 ve	 Terakki,	 yer	 altından	
dışarıya	 çıkmak	 zorunda	 hissetti	 kendini	 ve	 ilk	 olarak	 3	
Temmuz	1908’de	Niyazi	Bey,	yanındaki	400	kişi	ile	birlikte	
dağa	 çıktı.	 Ardından	 Enver	 Paşa	 ve	 arkadaşları	 da	 dağa	
çıktı	 ve	 artık	 II.	 Abdülhamid	 de	 bu	 hareketin	 önüne	
geçemeyeceğini	 anladığı	 için	 herhangi	 bir	 şekilde	 bu	
duruma	 karşı	 gelmedi.	 Daha	 doğrusu	 Selanik’teki	 olaylar	
İstanbul’a	sıçramadan,	anayasayı	yeniden	yürürlüğe	koydu	
ve	meclisin	 toplanabilmesi	 için	 yeniden	 seçim	kararı	 aldı.	
Burada	yanlış	anlaşılan	bir	nokta	var.	II.	Meşrutiyet	olarak	
1908	 tarihini	 gösteriyorlar,	 oysa	 II.	 Meşrutiyet	 1909’da	
ilan	 edildi	 aslında.	 Tamam,	 evet	 Abdülhamid’in	 istibdadı	
30	 sene	 sonra	 1908’de	 kalktı.	 Fakat	 1908’de	 henüz	
anayasada	 bir	 değişiklik	 yapılmamıştı.	 Var	 olan	 119	
maddelik	 anayasa	 tekrar	 yürürlüğe	 konuldu.	 Hukuki	
olarak	 zaten	 vardı,	 yanlış	 anlaşılmasın,	 ama	 fiili	 olarak	
uygulanmıyordu.	 Bu	 yürürlüğe	 geçirildi.	 Seçim	 kararı	
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alındı	ve	böylece	I.	Meşrutiyet’e,	30	yıllık	bir	aradan	sonra	
devam	 etmeye	 başladı.	 Bu	 arada	 seçimler	 oldu,	 meclis	
toplandı.	 İttihat	 ve	 Terakki	 doğrudan	 doğruya	 hükümete	
girmedi,	 dışarıdan	 destekledi	 fakat	 dışarıdan	 desteklediği	
için	 yönetim	 cephesine	 tam	 olarak	 da	 hâkim	 değildi.	
Seçimler	1908	Kasım	sonunda	yapıldı.	285	kişilik	meclise,	
1	 kişi	 hariç	 tamamına	 İttihat	 ve	 Terakki’nin	 önerdiği	
mebuslar	 seçildi.	 Bir	 kişi	 de	 Ahrar	 Partisi	 (Ahrâr-ı	
Osmâniye	 Fırkası)	 mebusuydu.	 Buna	 göre	 bu	 duruma	
baktığımızda	da;	Türklerin	haricinde	27	Arnavut,	26	Rum,	
14	Ermeni,	10	Slav	ve	4	Yahudi	mebusu	bulunmaktaydı.	17	
Aralık	1908	günü,	 seçimlerin	 tamamlanmasının	 ardından,	
II.	 Abdülhamid’in	 bir	 konuşmasıyla	 meclis	 açıldı	 resmi	
olarak.	 Meclis	 Başkanlığına	 da	 İttihatçı	 Ahmet	 Rıza	 Bey	
seçildi.	 Fakat	 yine	 de	 hükümette	 İttihat	 ve	 Terakki	
Cemiyeti	 kesinlikle	 yer	 almadı.	 Sadece	 meclis	 kısmında	
varlığını	 sürdürdü.	 Eskiden	 bir	 çatı	 altında	 bulunan	
İttihatçılar,	artık	tamamen	ayrılmıştı.	İttihat	ve	Terakki’nin	
yeni	 üyelerinin	 bu	 kadar	 güçlenmesine	 özellikle	 dış	
müdahaleye	 karşı	 olan	Harbiyelilerin	 etkin	 olmasına	 bazı	
gruplar	 karşıydı.	 Diğer	 ayrılıkçı	 hareketler	 de	 artık	 çok	
güçlenmişti.	Özellikle	bahsettiğim	Makedonya	civarında	ve	
batılı	 güçler	 de	 genç	 bir	 kadroya	 sahip,	 en	 azından	
bahsettiğim	 gibi	 yönetimde	 genç	 bir	 kadroya	 sahip	
İttihatçılar	 yerine,	 Abdülhamid	 ve	 onun	 atayacağı	 kişileri	
tercih	 ediyorlardı.	Daha	güçsüz	bir	hükümet	 ile	mücadele	
etmek,	dinç	ve	enerjik	bir	grupla	mücadele	etmekten	daha	
kolay	 görüldüğü	 için;	 çeşitli	 gruplar	 özellikle	 İstanbul	
üzerinde	huzursuzluk	çıkarmaya	başladılar.	Abdülhamid’in	
bu	olaylardan	haberi	olup	olmadığı	konusunda	net	bir	bilgi	
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yok	 elimizde.	 Özellikle	 Türkçü	 kesimlerin	 olaylara	
katıldığını	 tarihçilerin	 net	 bir	 şekilde	 söylemesi	
mümkündür. 

31	MART	AYAKLANMASI		
(Hicri)	31	Mart	1395’te	yani	13	Nisan	1909’da	İstanbul’da	
bir	 ayaklanma	 başladı.	 Bu	 bildiğiniz	 gibi	 31	 Mart	
Ayaklanması	olarak	literatürde	yer	alıyor.	Bazı	paşalar	da	
bu	ayaklanmaya	destek	verdi.	Örneğin	onların	güdümünde	
yayımlanan	Volkan	Gazetesi	de	ayaklanmanın	tarafındaydı.	
6	 Nisan’da	 muhalif	 bir	 gazeteci	 olan	 Hasan	 Fehmi	
öldürüldü	 ve	 bu	 durumun	 ardından,	 muhalif	 gruplar	
bunun	 sorumlusunun	 İttihat	 ve	 Terakki	 üyeleri	 olduğunu	
iddia	 ettiler.	 Bu	 nedenle	 de	 eski	 rejime	 dönülmesi	
gerektiğini,	 Abdülhamid’in	 baskı	 altında	 olduğunu,	
serbestçe	 karar	 veremediğini,	 İttihat	 ve	 Terakki’nin	 çoğu	
şeye	 hâkim	 olduğunu	 iddia	 ederek	 ayaklanma	 çıkarttılar.	
Bunun	üzerine	Selanik’teki	3.	Ordu	harekete	geçti.	Mahmut	
Şevket	 Paşa	 komutasında,	 İstanbul’a	 doğru	 ilerlemeye	
başladı.	 19	 Nisan’da	 Yeşilköy	 önlerine	 gelindi	 ve	 orada	
konakladılar.	 Meclis-i	 Mebûsan	’ı	 Yeşilköy’de	 toplanmaya	
davet	 ettiler.	 22	Nisan’da	Heyet-i	 Ayan	 üyeleri	 ve	Heyet-i	
Mebûsan	üyeleri,	 yani	 umumi	 meclis,	 iki	 meclisin	 de	
birleştiği	 Yeşilköy’de	 toplandı.	 Ordu	 da	 24	 Haziran’da	
İstanbul’a	 girdi	 ve	 ayaklanmayı	 bastırdı.	 27	 Haziran’da	
ordunun	 İstanbul’a	 hâkim	 olmasından	 sonra	 Meclis-i	
Mebûsan	toplandı.	 II.	 Abdülhamid’in	 tahttan	 inmesi	 ve	
onun	 yerine	 de	 V.	 Mehmet	 Reşat’ın	 padişahlığa	 geçmesi	
kabul	 edildi.	 II.	 Abdülhamid	 de,	 oy	 birliği	 ile	 Selanik’e	
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sürgüne	 yollandı.	 Bunun	 ardından	 da	 sıkıyönetim	 ilan	
edildi.		

1909	ANAYASA	DEĞİŞİKLİKLERİ	
İttihat	 ve	 Terakki,	 halen	 cemiyet	 vasfını	 koruyordu	 ama	
kabineye,	doğrudan	kendi	adamlarını	yerleştirmişti.	Bunun	
ardından	 da	 1909	 Anayasa	 değişikliği	 geldi.	 Buna	 göre,	
yani	8	Ağustos	1909’da	yapılan	anayasa	değişikliğine	göre	
1876	 Anayasa’sının	 27	 maddesi	 değiştirildi,	 1	 madde	
kaldırıldı,	 3	 yeni	 madde	 eklendi.	 Değişiklikler	 genel	
itibariyle	 devlet	 aygıtının	 yeniden	 düzenlenmesi	 üzerine	
yoğunlaştı.	 Bunun	 dışında	 bazı	 kişi	 hak	 ve	 özgürlüklerini	
de	 içerdi.	 Bu	 değişikliklere	 göre	 (Anayasa’ya	 göre)	 yine	
padişah	 anayasaya	 bağlılık	 yemini	 edecekti,	 yine	
şeyhülislam	 atayabilecekti	 fakat	 artık	 hükümet	 üyelerini	
kabineye	 meclisin	 önerisi	 ile	 sadrazam	 atayacaktı.	
Bakanlar	 Kurulu,	 padişaha	 değil,	 meclise	 karşı	 sorumlu	
olacaktı.	 Düzenlemeye	 baktığımızda	 yürütme	 yetkisinin,	
tam	olarak	olmasa	bile,	büyük	bir	kısmının	artık	hükümete	
kaydırıldığını	 söyleyebiliriz.	 Bunun	 dışında	 padişahın	
yetkileri	 yasama	 lehine	 de	 sınırlandırıldı.	 1876	
Anayasa’sında	 var	 olan,	 padişahın	 sürgüne	 gönderme	
yetkisi	 tamamen	 kaldırıldı.	 Meclis-i	 Mebûsan’dan	 izin	
almadan	 ne	 hükümet	 ne	 de	 padişah	 yasa	 önerisinde	
bulunabilecekti.	 Padişahın	 yasalarla	 ilgili	 Mutlak	 veto	
yetkisi,	 Taliki	 veto	 yetkisine	 dönüştürüldü.	 Kişi	 hak	 ve	
özgürlükleri	 açısından	 da	 bazı	 değişiklikler	 oldu	 dedim.	
Hem	 cezalandırma	 hem	 de	 tutuklamalarda	 yasaya	
uygunluk	şartı	artık	tamamen	getirildi.	Dediğim	gibi	113.	
Madde,	 yani	 sürgün	 maddesi	 kaldırıldı	 ve	 düşünce	
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özgürlüğü	 henüz	 olmasa	 bile	 anayasada;	 toplantı	 yapma	
ve	 dernek	 kurma	 özgürlüğü,	 sınırlı	 olsa	 da	 tanındı.	 Bu	
döneme	baktığımızda,	1910’dan	1914’e	kadar,	Osmanlı’nın	
en	 liberal	 dönemi	 olduğunu	 söyleyebiliriz.	 Fakat	 şartlar	
nedeniyle	özellikle	1914	sonrası	İttihat	ve	Terakki	baskıcı	
bir	 rejime	 geçti,	 hatta	 1909’da	 kabul	 ettiği	 Cemiyetler	
Kanunu’nu	 da	 mutlak	 anlamda	 uygulamadı,	 çünkü	
biliyordu	ki	kendisi	de	gizli	bir	şekilde	örgütlenmişti	ve	bir	
padişahı	 makamından	 almıştı.	 Bu	 örgütlenmeler	 her	 an	
kendisinin	 de	 karşısına	 gelebilirdi.	 1914	 ve	 sonrası	 savaş	
ortamında,	 artık	 eskisinden	 çok	 bir	 farkı	 olmayan	 baskıcı	
rejimin	 olduğunu	 söylememiz	 mümkün.	 Henüz	 o	
dönemde;	 cemiyet,	 fırka	 ayrımı	 çok	 da	 fazla	 belirgin	
değildi.	Yani	dernek,	parti	ayrımı	yoktu.	 İttihat	ve	Terakki	
örneği	meclise	 girdiğinde,	 cemiyetin	 yanında	 bir	 de	 fırka	
kurarak	 girmişti.	 Cemiyet	 onlara	 göre	 daha	 üstündü	 ama	
illa	 girmeleri	 gerekiyorsa	 ki	 gireceklerdi.	 Fırka	 olarak	 bir	
alt	 birim	 kurarak	 meclise	 girdiler.	 Bunun	 dışında	 yine	
seçimlere	 baktığımızda,	 bazı	 derneklerin	 dahi	 aday	
gösterdiğini	 biliyoruz.	 Toplum	 yararına,	 kamu	 yararına	
kurulmuş	derneklerin	dahi	mebus	seçimlerinde	adaylarını	
görüyoruz.	 Bu	 da	 henüz,	 tam	 olarak	 bahsettiğim	 ayrımın	
yani	 Cemiyet	 ve	 Fırka	 ayrımının	 oturmamış	 olduğunu	
gösterir.	 Fakat	 yine	 de	 bu	 hareket	 yani	 1870’lerde	
başlayan	 anayasacılık	 hareketi	 sonrasında	 Türk-İslam	
Tarihi’nde	 ilk	 kez	 bir	 devlet	 anayasaya	 kavuşmuştur.	
Tanzimat	 nasıl	 bir	 adımsa,	 1876	 Anayasası	 da	 Türkiye	
Cumhuriyeti	 Anayasaları	 açısından	 bir	 ilk	 olarak	
değerlendirilebilir.		
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Anayasa	 kısmını	 burada	 bitirdim,	 gelecek	 hafta	 kanun	
benimsemeleri	 ile	 ilgili	 genel	 bir	 bilgi	 verdikten	 sonra	
Arazi	 Kanunnamesi	 ile	 ilgili	 bilgi	 vereceğim.	 Sınavınızın	
tarihi	açıklanmış,	yanlış	hatırlamıyorsam	30	Mayıstı.	Daha	
bir	 hayli	 zamanımız	 var.	 Finaller	 başlamadan	 ödevi	
getirirseniz,	sizin	açınızdan	daha	iyi	olur.		

Öğrenci:	Ödev	konusu	neydi?		

Hoca:	Ödev	 konusu,	Hukuk	Tarihi	 ile	 ilgili	 istediğiniz	
bir	konudan,	Ulusal	ya	da	Genel	Hukuk	Tarihi	ile	ilgili	kısa	
bir	 konu	 bulun.	 Birkaç	 kaynaktan	 konuyu	 okuyun.	 Kendi	
cümlelerinizle,	 5	 sayfayı	 geçmeyecek	 şekilde	 yazın.	
Kaynakçayı	da	altında	gösterirseniz	benim	açımdan	yeterli	
olacaktır.		

İyi	akşamlar	arkadaşlar.	

05.04.2019	

NOT	
Sanırım	 dersin	 hocası	 geç	 geldiği	 için,	 teklerin	 hocası	
yerine	gelerek	bu	derste	genel	bir	tekrar	anlatımı	yapıldı.		

Hukuk	 tarihi	 hocalığı	 yapıyorum.	 Hocanızın	 geç	 gelmesi	
sebebiyle,	 dersi	 idare	 etmeye	 geldim,	 kabul	 ederseniz.	
Abdullah	İslamoğlu	ismim.	Teklerin	dersine	geliyorum.	

Bugün	 hukuk	 tarihi	 ile	 ilgili	 genel	 bir	 sohbet	 yapabiliriz.	
Geçen	 hafta	 işlediklerinizle	 ilgili	 sorularınız	 varsa,	 genel	
olarak	 hukuk	 tarihine	 ilişkin	 sorularınız	 varsa	
yanıtlayabilirim.		
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Var	 mı?	 Ne	 güzel	 işte.	 Demek	 ki	 aklınızda	 hiçbir	 soru	
işareti	kalmıyor.		

Sanırım	 Tanzimat	 Dönemi’ni	 işliyorsunuz.	 Hocanızın	
söylediğine	göre	de	geçen	hafta	 İttihat	ve	Terakki	 ile	 ilgili	
bir	 şeyler	 konuşmuşsunuz.	 İsterseniz	 onunla	 ilgili	 ben	 de	
bir	 şeyler	 aktarmaya	 çalışayım.	 Arkadaşlar	 II.	 Meşrutiyet	
Dönemi’nde	siyasal	muhalefetle	ilgili	konuşabiliriz.		

Şimdi	malumunuz	olduğu	üzere	 I.	Meşrutiyet’in	 ilanından	
sonra	bu	anayasal	süreç	çok	kısa	sürmüş.	Askıya	alınmışlar	
padişah	 tarafından.	Tabi	 Jön	Türkler	bundan	sonra	 tekrar	
anayasal	 düzenin	 gelmesi	 için	 mücadele	 etmeyi	
sürdürmüşlerdir.	 Tabi	 çoğu	 sürgünde	 Jön	 Türklerin.	
Bulundukları	 yerlerde	 gazeteler	 çıkarmak	 suretiyle	
muhalefetlerine	 devam	 etmişlerdir.	 Yurt	 içinde	 de	 tabii	
ciddi	 bir	 muhalefet	 var	 Abdülhamid’e	 karşı.	 Nihayetinde	
1908	yılında	II.	Meşrutiyet	dönemi	anayasal	dönem	tekrar	
başlamıştır.	Tabi	bu	anayasal	süreç	başladığında	İttihat	ve	
Terakki	 Fırkası	 perde	 arkasından	 yönetmeyi	 tercih	
etmiştir.	 Yani	 doğrudan	 yönetime	 dahil	 olmamıştır.	 Tabi	
halen	 Abdülhamid’in	 padişah	 olmasının	 da	 bunda	 önemli	
bir	etkisi	vardır	diye	düşünüyorum.	Bu	arada	malumunuz	
olduğu	 üzere	 (hoca	 bu	 tabiri	 çok	 sık	 kullandığı	 için	 her	
seferinde	 yazmayacağım)	 Osmanlı	 eski	 şaşalı	 günlerinde	
değil,	 daha	 zayıf	 bir	 devlet,	 hasta	 adam	 olarak	
nitelendiriliyor.	 Aslında	 Avrupalı	 devletler	 bu	 dönemde	
Osmanlı’yı	 yıkma	 konusunda	 hemfikirler.	 Bu	 konuda	 bir	
görüş	ayrılıkları	yok.	Görüş	ayrılığının	olduğu	nokta,	kimin	
hangi	 payı	 alacağı	 yani	 nasıl	 bölüşecekleri,	 o	 konuda	
aralarında	 ihtilaf	 var.	Maalesef	 Jön	Türklerin	bir	 kısmı	da	
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bu	emellere	bilerek	veya	bilmeyerek	alet	edilmiştir	sevgili	
arkadaşlar.	 Şunu	 ifade	 etmem	 lazım,	 anayasa	 elbette	
cumhuriyetle	 idare	 edilen	 demokratik	 ülkelerin	 olmazsa	
olmazı,	 vazgeçilmez	 bir	 şeyi.	 Bu	 konuda	 bir	 tartışma	 yok	
yalnız,	bazen	siyasi	tarihte	diyelim,	konjonktürel	olarak	da	
yerinde	 olması	 gerekiyor.	 Osmanlının	 o	 günkü	 yapısı	
itibariyle	diğer	ülkelerden	farklı	bir	ülke.	Fransa’dan	farklı.	
Fransa’da	çok	etnik	grup	yok,	Fransızlar	var	genel	olarak.	
Çok	 küçük	 gruplar	 olabilir	 ama	 etkin	 grup,	 Fransızlar.	
Osmanlı	da	Türkler	hâkim	millet	onun	dışında	o	dönemde	
Kürt	var,	Laz’ı	var	Bulgar’ı	var	Yunanı	var,	bir	sürü	var	da	
var.	 Yunan	 var	 mıydı	 o	 zaman?	 1826	 yılı	 Yunanistan’ın	
bağımsızlığını	 kazanması.	 Malum	 olunacağı	 üzere	 Ermeni	
var,	 Rum	 millet	 olarak,	 Yahudi	 topluluğu	 var.	 Tabi	 bu	
koşullarda	 bir	 anayasanın	 var	 olması	 Fransa’daki	 etki	 ile	
aynı	 etkiyi	 doğurmayacak.	 Bu	 konuda	 Abdülhamid’in	
hakimiyeti	Jön	Türkleri	eleştirisi	var.	Katıldığım	bir	eleştiri	
ama	tam	olarak	katılmıyorum.	Ortada	bir	muhalefet	varsa,	
mutlaka	 bunun	 sebepleri	 vardır.	 Bu	 sebepleri	 ortadan	
kaldırmadıkça	 insanlar	 niye	 muhalefet	 ediyor	
diyemezsiniz.	 Öncelikle	 sizin	 göreviniz	 öncelikli	 olarak	
muhalefet	 edenleri	 ortadan	 kaldırmaya	 çalışmak	 değil	
insanları	ikna	etmektir.	Yönetenin	görevi	budur.		

Nihayetinde	 bu	 Jön	 Türklerin	 anayasanın	 ülkeye	 neler	
getireceği	 konusunda	 da	 kesin	 fikirleri	 yok.	 Jön	 Türkler	
zaten	yekpare	bir	grup	değil	yani	aralarında	 İslamcısı	var	
Türkçüsü	 var	Osmanlıcısı	 var.	Batıcısı	 var.	 Bu	 konuda	 bir	
görüş	 birliği	 yok.	 Çok	 değişik	 kesimler	 var.	 Mesela	 o	
dönemin	 İslamcısı	 Mehmet	 Akif	 Ersoy,	 Said	 Nursi	 gibi	
isimler	 Abdülhamid’in	 muhaliflerindendir.	 Onun	 dışında,	
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Türkçülüğün	Esaslarını	yazan	Yusuf	Akçura	da	Türkçü’dür.	
O	 da	 muhaliftir.	 Yine	 Namık	 Kemal	 Osmanlıcıdır	 mesela.	
Ama	 genel	 olarak	 İslamcılığı	 bir	 parça	 çıkarabiliriz	 belki,	
Batıcılık	 da	 var.	 Yani	 Batı’nın	 fikirleriyle,	 sunduklarıyla	
memleketin	 tekrar	uyanışa	 geçebileceği	 görüşü	hâkim	bir	
görüş.		

İlginç	 bir	 olay	 var,	 Jön	Türkler	 ’in	 genel	 bir	 toplantısı	 var	
orada	 anayasada	 padişahın	 sürgün	 yetkisinin	 olup	
olmadığı	 tartışılıyor.	 Anayasa’da	 var	 mı	 diye	 getirin	 bir	
bakalım	 diyorlar.	 Bazıları,	 isimlerini	 unuttum	 ama	
hatırladığım	 kadarıyla	 Dr.	 Nazım	 (Selanikli	 Nâzım)	 ileri	
gelen	 Jön	 Türklerden.	 Diyor	 ki	 “İlk	 defa	 anayasa	
okuyacağım.”	nerdeyse	 hayatını	 anayasanın	 yürürlüğe	
girmesi	 için	 harcayan	 kişi	 ilk	 defa	 anayasayı	 okuyacağım	
diyor.	 Bu	 aslında	 Jön	 Türklerin	 biraz	 fikri	 derinlikten	 de	
yoksun	 olduklarını	 ortaya	 koyan	 çarpıcı	 bir	 örnek.	 Ama	
muhalefetlerini	 tamamen	 haksız	 temelsiz	 de	 diyemeyiz.	
Fakat	 konjonktür	 olarak	 haklılar	 mıydı,	 o	 günkü	
atmosferde	bir	anayasa	gerekli	miydi,	bunlar	 tartışılabilir.	
Sonuç	itibariyle	özgürlük	söylemi	ile	bir	mücadele	yürüten	
Jön	 Türkler,	 malumunuz	 31	 Mart	 olayından	 sonra	
Abdülhamid’i	 de	 tahttan	 indiriyorlar	 tek	 güç	 haline	
geliyorlar.	 Tamamen	 iktidarından	 edilmiş	 kukla	 bir	
padişah	 ama	 gerçekte	 muktedir	 olan	 İttihat	 ve	 Terakki	
Partisi.	Arkadaşlar	bu	dönem	belki	de	Osmanlı	ve	Türkiye	
tarihinin	en	 istibdadı	dönemi	olmuştur.	 İttihat	 ve	Terakki	
çok	kısa	bir	süre	sonra	tam	bir	diktatörlüğe	dönüşmüştür.	
Sopalı	 Seçim	dediğimiz	 bir	 seçim	 var	mesela	 1911’de,	 bir	
de	ihtilaf	partisi	var	İttihat	ve	Terakki’nin	karşısında. 
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Açıklama:	Ses	kaydı	çok	güç	anlaşıldığı	ve	ders	genel	olarak	
bir	önceki	dersin	tekrarı	niteliğinde	olduğu	için	ilk	14	
dakikası	yazıya	geçirilmiştir.	
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Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi 
 

E-3	
AÇIKLAMA	

Bu	 çalışma	 notu,	 üç	 haftada	 bir	 yayımlanmak	 üzere	
Türk	 Hukuk	 Tarihi	 dersinde	 işlenen	 konuları	 ders	
sistematiğine	 en	 yakın	 şekilde	 okuyucuya	 aktarmak	 için	
tamamen	 gönüllü	 kişilerce	 hazırlanmıştır.	 Ticari	 maksat	
gütmeyen	herkes	tarafından	çoğaltılabilir.	 	
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GİRİŞ 
Merhaba	 arkadaşlar,	 ödevleriniz	 gelmeye	 başladı.	 Sınav	
gününe	kadar	süreniz	var.	Sınav	günü	de	ödev	getirenlerin	
isimlerini	 açıklayıp	 kapıya	 asarım.	 Eğer	 herhangi	 bir	
şekilde	 isminizi	 görmüyorsanız	 (ödevi	 yaptığınız	 halde)	
sınav	 sonrasında	 bana	 ulaşın,	 gerçi	 bayram	 tatili	 giriyor	
araya,	ondan	sonra	ulaşırsınız.			

Bugün,	 geçen	 hafta	 söylediğim	 gibi	 Osmanlı	 İslam	
Hukuku’ndan	 çıkıp	 günümüze	 geleceğiz.	 Geçen	 dönem	
anlattım	 size:	 Kadının,	 kişiler	 hukuku,	 aile	 hukuku	
açısından	 Osmanlıdaki	 yerini.	 Bugün	 daha	 ziyade	 güncel	
konuları	 hem	 meslektaşım	 hem	 de	 arkadaşım	 Kardelen	
Yarlı	 Hanım	 anlatacak.	 Türk	 Mevzuatındaki	 kadının	 yeri,	
özellikle	 bugünkü	 güncel	 konular	 açısından	Taciz	 ile	 ilgili	
durumu,	 bunun	 dışında	 da	 çocukların	 korunması	 ile	 ilgili	
bazı	 konulardan	bahsedecek.	 Soru	 sorabilirsiniz,	 karşılıklı	
da	 olabilir.	 Onun	 haricinde	 diğer	 taraftan,	 yani	 bildiğiniz	
gibi	 benim	 anlattığım	 konu	 İslam	 Hukuku	 Sistemine	 dair	
de	 bugünkü	 anlatılacak	 konu	 Türk	 Hukuk	 Sistemi	 yani	
Kara	 Avrupası’ndaki	 sistemin,	 İktibas	 ettiğimiz	 sistem.	
Onlar	farklı	 farklı	yollardan	gidip	kadını	koruma	amacı	ile	
hareket	ediyorlar	ama	uygulama	tabii	ki	farklı.	Eğer	İslam	
Hukuku	 ile	 bugünkü	 hukukla	 bağdaştıramadığınız	 şeyler	
olduğunda	 bana	 da	 sorabilirsiniz.	 Şimdi	 sözü	 arkadaşıma	
veriyorum.	

Mikrofonla	konuşmayı	pek	sevmiyorum,	zaten	sayı	olarak	
da	 azsınız.	 Sesimi	 alabilirsiniz	 diye	 düşünüyorum.	 Ben	
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Avukat	 Süreyya	 Kardelen	 Yarlı,	 ben	 de	 bu	 okuldan	
mezunum,	 2014	mezunuyum.	 Ben	 de	 2.	 Öğretim’dim,	 siz	
yine	sayı	olarak	fazlasınız.	Biz	bu	kadar	da	kalmıyorduk	bu	
saatlerde.	Şu	an	Ceza	Hukuku	alanında	Master	yapıyorum	
Bahçeşehir	Üniversitesi’nde,	 tez	 aşamasına	 geçtim.	 Tezim	
de	 cinsel	 suçlar	 ve	 çocuk	 hakları	 üzerinde.	 Genellikle	 de	
ağırlıklı	olarak	çalıştığım	alan	Ceza	Hukuku.	Aynı	zamanda	
İstanbul	 Barosu’nun	 Çocuk	 Hakları	 Merkezinin	 üyesiyim	
ve	 Dünya	 Çocukları	 Derneği’nin	 gönüllü	 avukatlığını	
yapıyorum.	 	 Bir	 yandan	 da	 bu	 dernek	 ile	 beraber	 ne	
yapıyoruz?	Şunu	yapıyoruz.	Çocuklardaki	cinsel	 istismarla	
ilgili	 rehberlik	 araştırma	 merkezleri	 var	 Millî	 Eğitim	
Bakanlığı’nın.	 Buralara	 eğitim	 veriyoruz,	 veli	
akademilerinde	 eğitim	 veriyoruz,	 kadın	 haklarını	
anlatıyoruz,	 cinsel	 şiddeti	 anlatıyoruz,	 çocuk	 haklarını	
anlatıyoruz.	 Bu	 tamamen	 bir	 sosyal	 farkındalık	 projesi,	
ücretsiz	 olduğu	 için	 de	 devlet	 seve	 seve	 çağırıyor	 gelin	
anlatın	 diye.	 Ücretli	 olsaydı	 büyük	 ihtimalle	 kabul	
etmezlerdi.	 Bugün	 biraz	 bunu	 konuşmak	 istedim	 aslında;	
teknik	 olarak,	 hukuki	 anlamda	 biraz	 bir	 şeyler	
söyleyeceğim	 ama	 3.	 Sınıf	 dersleri	 almadığınız	 için	 cinsel	
şiddet	 suçları	 ile	 ilgili	 arada	 kopukluk	 olabilir.	 O	 yüzden	
çok	 hukuki,	 teknik	 terimlere	 girmeyeceğim.	 Daha	 ziyade	
ben	 size	 kadınlarla	 ilgili	 vakalarda,	 çocuklarla	 ilgili	
vakalarda	 veya	 cinsel	 şiddet	 vakalarında	 yargılama	 şuan	
Türkiye’de	 nasıl	 ilerliyor?	 Kolluğun	 bakış	 açısı	 ne?	
Avukatlar	 ne	 kadar	 aktif?	 Hâkim,	 Savcılar;	 içtihatlara,	
doktrine	 göre	 nasıl	 karar	 veriyorlar?	 Örnek	 vakalar	
üzerinden	bunu	anlatacağım.	 İstediğiniz	yerde	bölüp	soru	
sorabilirsiniz.	 Farklı	 fikri	 olan	 onu	 da	 söyleyebilir.	 Hiç	
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problem	 değil.	 Bir	 de	 ara	 verelim	 dediğinizde	 lütfen	
söyleyin.	Ben	avukatlıktan	gelen	bir	 alışkanlıkla	 çok	uzun	
konuşuyorum	ve	bazen	süreyi	fark	edemiyorum.	O	yüzden	
siz	ara	verelim	dediğinizde	rahatlıkla	söyleyebilirsiniz.	

KADIN	HAKLARI	
Kadın	 Haklarından	 başlamak	 istiyorum.	 Öncelikli	 olarak	
söyleyeyim,	 ben	 bir	 feministim	 ama	 asla	 ve	 asla	 erkek	
düşmanı	 değilim.	 Genelde	 hemen	 böyle	 anlaşılıyor.	
Genelde	 şey	 söyleniyor;	 feministsiniz	 ama	 çok	
bakımlısınız.	 	 Feministsiniz	 ama	 sevgiliniz	 var,	 nasıl	
oluyor?	 Diye.	 Bunun	 onunla	 hiç	 alakası	 yok.	 Kimse	
annesinin	karnından	 feminist	olarak	doğmuyor.	Benim	de	
bu	 fakülteye	 girmeden	 önce,	 fakülte	 sırasında	 da	 çok	
ataerkil	 düşüncelerim	 vardı.	 En	 önemli	 düşüncelerimden	
biri;	biriyle	yemeğe	çıkacağım	zaman	(bir	erkekle)	hesabı	
onun	 ödemesi	 gerekir	 diye	 düşünüyordum	 ve	 bu	 şekilde	
bir	şeyle	karşılaşmadığımda	da	 ‘aman	tanrım	ne	kadar	da	
pinti’	 diye	 düşünüyordum	 ama	 sonradan	 yavaş	 yavaş	
durum	size	şeyi	fark	ettiriyor.	Aslında	o	pinti	değil.	Şu	anda	
benim	algımda	kim	kimi	davet	 ediyorsa	hesabı	 o	ödemeli	
şeklinde.	Nezaket	icabıdır,	kadın	davet	ediyorsa	kadın	öder	
diye.	Şu	aralar	düşüncelerim	değişmeye	başladı.	Bu	yavaş	
yavaş	 kazanılan	 bir	 şey,	 daha	 ziyade	 benim	 farkındalığım	
aslında	davaların	içine	girince	artmaya	başladı.	Çünkü	ben	
2010	girişli,	2014	çıkışlıyım.	Son	sene	mezun	olmak	için	19	
ders	 verdim.	 2.	 Sınıftan	 dahi	 dersim	 vardı.	 CMK	 alırken,	
Ceza	 Özel	 ve	 Ceza	 Geneli	 de	 alıyordum.	 Okul	 nasıl	
geçiriyor?	Çok	saçma	bir	sistem	bu	arada.	Öğrenciye	CMK	
veriyorsunuz,	 Ceza	 genel	 verememiş	 ama.	 O	 arada	
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çalışmaya	 başladım,	 4	 yıl	 boyunca	 da	 aynı	 zamanda	
çalıştım.	 İş	 hayatının	 içine	 girince	 şeyi	 fark	 ediyorsunuz.	
Burası	 teoride	 çok	 güzel	 bir	 yer,	 süper,	 harika	 ama	 Türk	
Hukuk	 Sistemi	 öyle	 bir	 yer	 değil.	 İcra	 Müdürü	 ile	
tartıştığınızda	 ‘ama	 efendim	 Yargıtay	 14.	 Dairesi’	
dediğinde	 diyor	 ki	 ‘avukat	 hanım	 geç	 onları,	 ne	 Yargıtay	
14.	Dairesi	 biz	 burada	 bu	 işleri	 böyle	 yapıyoruz’	 deyince,	
kalıyorsunuz.	 Daha	 sonra	 bu	 sizde	 (bütün	 pratik	
anlamında	söylüyorum)	uygulamada	fikrinizi	değiştirmeye	
başlıyor.	 Yani	 aslında	benim	 ilk	Feminist	Kurama	girişim;	
biraz	 okuyayım	 ya,	 bu	 feminizm	 nedir?	 Bu	 kadınlar	 ne	
söylüyor?	 Niye	 insanlar	 farklı	 farklı	 bağırıyor?	 Bu	 biraz,	
gerçekten	 aktif	 olarak	 avukatlık	 yapmaya	 başlayınca	
farkına	vardığım	bir	şeydi.	İlk	olay	ben	stajyerken	patladı.	
Kendi	 kıdemli	 avukatım	 tarafından	 cinsel	 tacize	 maruz	
kaldım.	 Üstelik	 ilk	 başta	 bunun	 cinsel	 taciz	 olduğunun	
farkında	 değilim.	 Çünkü	 kıdemli	 avukat,	 yaşı	 50’nin	
üstünde,	 çok	babacan	davranıyor	 ama	bir	noktada	da	 şey	
var	 mesela;	 sürekli	 işyerinde	 açık	 seçik	 konuşuyor.	
Kadınlar	olarak	rahatsız	oluyoruz,	diyoruz	ki	biz	bunu	niye	
konuşuyoruz	 ki	 bu	 adamla	 (hep	 şakayla	 karışık).	
Söyleyince	 de	 şey	 diyor	 ‘ya	 canım	 sen	 de	 ne	 kadar	
bağnazsın	ne	var	işte,	biz	gayet	modern	insanlarız,	tabii	ki	
bunu	 konuşabiliriz’.	 Tabii	 ki	 bunu	 konuşabiliriz	 ama	 ben	
bunu	 arkadaşlarımla	 konuşurum,	 ailemle	 konuşurum,	
konuşmak	 istediğim	 yerde	 konuşurum.	 Ben	 bunu	 neden	
kıdemli	olan	üstümle,	işyerinde	konuşayım?	Daha	sonra	bu	
artmaya	başladı.	Bir	noktadan	sonra	kılık	kıyafete	gelmeye	
başladı.	 Bizim	 giyindiğimiz	 kıyafetler	 hakkında,	 kıdemli	
avukat	 yorum	 yapıyor.	 Diyor	 ki	 ‘ne	 kadar	 da	 vücut	
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hatlarını	 sarmış,	 bayağı	 da	 güzel	 olmuşsun	 bugün’	 Siz	
burada	 rahatsız	 edici	 bir	 şey	 olduğunu	 düşünüyorsunuz.	
Belki	de	kendine	göre	iltifat	etmeyi	düşünüyor	ama	burası	
bir	 iş	 yeri	 ve	 senin	 söylemen	gereken	 şeylerin	bir	 yeri	 ve	
sınırı	var.	Bir	noktadan	sonra	rahatsız	olmayı	hissettiğiniz	
anda	 ve	 bunu	 söylediğinizde	 karşı	 tarafa;	 yine	 aynı	
tepkiyle	 karşılaşıyorsunuz.	 En	 sonunda	 olay	 birbirimizle	
kavga	 etmeye	 kadar	 geldi	 ve	 işyerinde	 benim	 üzerime	
yürüdü.	 Bu	 arada	 patron	 avukatımız,	 hiçbir	 şikâyetimizi	
dinlemiyor.	 	 Bu	 olay	 artık	 üste	 yürüyüp	 kavga	 etme	
noktasına	 gelince	 kendisinin	 işine	 son	 verildi	 ama	 cinsel	
tacizden	dolayı	değil,	artık	biz	seninle	çalışamıyoruz	denip	
bu	 insan	 gönderildi.	 Sonradan	 tehditlere,	 hakaretlere	 de	
devam	etti.			

İkinci	 vaka	 benim	 çok	 yakın	 bir	 arkadaşımın	 yaşadığı	 bir	
vakaydı.	 Bu	 bahsettiğim	 kadın	 profili	 (arkadaşım),	
dünyanın	 en	 büyük	 şirketlerinden	 birinin	 Türkiye	
ayağında	 çalışıyor.	 Robert	 mezunu,	 Boğaziçi’nden	
dereceyle	 mezun,	 haklarını	 bilen	 bir	 kadın.	 Bir	 gün	 iş	
yemeğine	 çıkıyorlar	 kendi	 ekip	 arkadaşlarıyla;	 yemek	
yeniliyor,	 alkol	 alınıyor,	 sonrasında	 ekip	 dağılıyor.	 Daha	
sonra	 kadınlı	 erkekli	 bir	 grup	 devam	 edelim	 diyorlar	 ve	
devam	 ediyorlar.	 Bu	 arada	 arkadaşımın	 partneri	 de	 aynı	
şirkette	 daha	 üst	 bir	 konumda	 ve	 iş	 ortamındaki	
arkadaşına	 çok	 güveniyor	 arkadaşım.	 Araları	 bayağı	 iyi,	
samimiler;	 diğeriyle	 de	 sevgili	 olduğu	 biliniyor	 şirkette.	
Taksiye	 bindiklerinde	 kıza	 cinsel	 saldırıda	 bulunmaya	
başlıyor.	 Önce	 öpmeye	 çalışıyor,	 arkadan	 ellemeye	
çalışıyor,	 elini	 pantolonunun	 içerisine	 sokmaya	 çalışıyor,	
sürekli	 sarılmaya	 çalışıyor.	 Bu	 arada	 kız	 da	 sarhoş	 çocuk	
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da	sarhoş.	Kız	korkusundan	taksiden	inemiyor	çünkü	taksi	
Ataşehir’	 in	 sapa	 taraflarından	 gidiyor.	 Korku	 şu,	 ‘burada	
taksiden	 inersem	 burada	 da	 başıma	 ne	 geleceğini	
bilmiyorum,	 çok	 ıssız	 bir	 yerdeyiz.	 Bağırsam,	 taksici	 ne	
anlar	 bilemiyorum,	 ondan	 yana	 çıkar	 mı?	 Ya	 da	 ikimizi	
birden	 taksiden	 indirse	 ben	 bu	 sefer	 onunla	 tek	 başıma,	
karanlıkta,	 ıssız	 bir	 yerde	 ne	 yapacağımı	 bilmiyorum’	
diyor.	 En	 sonunda	 çocuğu	 iteleyerek	 geldiği	 yerde	 iniyor.	
Sonradan	 şikâyet	 etmedi,	 benimle	 olayı	 paylaştığı	 zaman	
hala	şikâyet	etmedi,	İKA’ya	söyledi.	Ben	ona	dedim	ki	‘İKA	
onu	bu	sebeple	işten	çıkarmayacak,	çünkü	hiçbir	İKA	kolay	
kolay	cinsel	tacizden	çıkartma	yapmıyor.	İKA	onu	başka	bir	
sebepten	 çıkartacak	 senin	 savunmanı	 alıp,	 çocuğa	 bunu	
sözlü	 olarak	 söyleyecekler	 ama	 SGK	 çıkış	 kodunda	 başka	
bir	 şey	 yazacak’.	 Böyle	 olacağını	 düşünmedi	 ama	 olay	
böyle	 oldu.	 Kızın	 savunması	 alındı,	 çocuğun	 savunması	
alındı,	çocuğa	sözel	olarak	söylendi	yaptığı	şeyin	ne	olduğu	
ve	 bu	 sebeple	 işten	 çıkarıldığı	 ama	 SGK	 çıkış	 kodunda	
cinsel	 taciz,	 ahlak	 ve	 iyi	 niyet	 kurallarına	 aykırılık	 kısmı	
yer	 almadı.	 Bu	 yüzden	 çocuk	 şu	 anda,	 her	 yerde,	 istediği	
gibi	 iş	 başvurusu	 yapabiliyor;	 çünkü	 teknik	 anlamda	 da	
önü	 açık	 bir	 çocuk	 ama	 sonradan	 şirket	 içerisinde	 ortaya	
çıktı	ki	 çocuğun	bunu	yaptığı	başka	kadınlar	da	varmış.	O	
kadınlar	sicil	numarası	olarak	çocuğun	altında	yer	aldıkları	
için	 şikâyet	 etmeyi	 düşünememişler.	 Düşünememişler	
demeyeyim	 de	 korkmuşlar	 diyeyim.	 Biz	 gideriz,	 o	 gitmez	
burada	kalır	şeklinde.		
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CİNSEL	SALDIRI	VE	TACİZ	SUÇU	AYRIMI		
Mesela	 ben	 ona	 söylediğimde,	 ‘Sen	 başına	 gelenin	 ne	
olduğunu	 düşünüyorsun?’	 dediğimde	 bana	 dedi	 ki	 ‘Bence	
ben	tacize	uğradım’.	Peki,	ben	şimdi	size	şunu	soruyorum.	
Ben	 geldim	 ve	 size	 dokundum.	 Siz	 başınıza	 ne	 geldiğini	
düşünürsünüz?	 Sizce	 tacize	 mi	 uğramış	 olursunuz?	
(Öğrenciye	 sorar).	 Teknik	 ayrımı	 bilmediğinizi	 biliyorum	
fakat	 daha	 ağır	 bir	 şey	 midir	 sizce	 tacizden	 yoksa	 daha	
hafif	bir	şey	midir	cinsel	amaçla	dokunma?	

Öğrenci:	Daha	ağırdır	tahminimce.		

Hoca:	 Tacizden	 daha	 ağır	 olduğunu	 düşünüyorsunuz.	
Bunun	 tacizden	 ağır	 bir	 şey	 olduğunu	 düşünen	 kaç	 kişi	
var?	 (Öğrencilerin	 bir	 kısmı	 elini	 kaldırır)	 Bunun	 taciz	
olduğunu	 düşünen	 kaç	 kişi	 var?	 (Öğrencilerin	 bir	 kısmı	
elini	kaldırır)	

3.	 Sınıfta,	 Ceza	 Özel	 dersini	 geçecek	 arkadaşlar,	 bunun	
tacizden	 daha	 ağır	 olduğunu	 düşünen	 arkadaşlar.	
Şimdiden	söyleyeyim.	Kimden	alıyorsunuz	Ceza	dersini	bu	
arada?	 Serdar	 hoca?	 (Öğrenciler	 Elif	 hoca	 ve	 Muhammet	
hoca	der).	Elif	hoca	da	bu	ayrımı	çok	sorar,	dikkat	edin.			

En	 büyük	 problemlerden	 biri,	 biz	 hukuken	 başımıza	 ne	
geldiğini	 bilmiyoruz.	 Hukukçular	 bilmiyor,	 kadın	
hukukçular	 bilmiyor,	 erkek	 hukukçular	 bilmiyor.	 Birisine	
size	 1	 saniye	 dahi	 dokunsa,	 siz	 yetişkinseniz	 mağdur	
olarak;	 bu	 artık	 Cinsel	 Saldırı’dır.	 İşin	 Cinsel	 Taciz	
boyutunu	geçiyoruz.	Taciz	dediğimiz	şey	sadece	sözlü	veya	
yazılı	 olan	 şey.	 Eğer	 boyut	 bedensel	 bütünlüğün	 ihlaline	
geldiyse,	 1	 saniye	 dahi	 olsa,	 biz	 artık	 bunun	 bir	 üst	
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kısmıyla,	 cinsel	 saldırıyla	 karşılaşıyoruz.	 Ama	 ben	
eğitimlere	gittiğimde	ve	kadınlara	ya	da	erkeklere	hiç	fark	
etmez,	 hayatınız	 boyunca	 hiç	 tacize	 uğradınız	 mı	
dediğimde?	Herkes	 el	 kaldırıyor.	Deneyimlerinizi	 paylaşır	
mısınız?	Dediğimde,	herkes	bana	cinsel	saldırıyı	anlatıyor.	
Diyor	 ki	 mesela	 ‘ben	 metrobüste	 fordlandım’	 en	 ağır	
tabiriyle.	 Diyorum	 ki	 bu	 taciz	 değil.	 Diyor	 ki	 ‘ama	 sadece	
2,3	 saniye	 sürdü’.	 Diyorum	 ki	 fark	 etmez	 1	 saniye	 dahi	
sürse.	Yetişkinseniz	 siz,	 erkek	ya	da	kadın	 fark	etmez;	bu	
artık	 cinsel	 saldırıdır.	 Bunun	 ayrımı	 yargılamada	 ortaya	
çıkıyor.	 Oradaki	 problem	 şu;	 eğer	 olay	 metrobüsteki	
fordlanmaysa,	 yani	 aniyse,	 devamı	 gelmediyse,	 kısa	
süreliyse,	1	kere	olup	bittiyse,	o	zaman	kanun	diyor	ki	bu	
sarkıntılık	 düzeyinde	 kalan	 bir	 cinsel	 saldırıdır.	 Ben	
cezasını	 yine	 cinsel	 saldırıdan	 veririm	 ama	 daha	 az	
veririm.	 Lakin	 olay	 devam	 ediyorsa;	 öpmeye,	 okşamaya,	
sarılmaya	 ya	 da	 halk	 arasında	 bilinen	 adıyla	 Tecavüz,	
aslında	 Nitelikli	 Cinsel	 Saldırıya	 ya	 da	 Nitelikli	 Cinsel	
İstismara	 geliyorsa.	 O	 zaman	 biz	 artık	 süregelen	 bir	
istismardan	ya	da	saldırıdan	bahsediyoruz.		

CİNSEL	SALDIRI	VE	CİNSEL	İSTİSMAR	AYRIMI	
Buradaki	en	acı	gerçek;	savcıların	birçoğu	istismarla	saldırı	
arasındaki	 farkı	 söyleyişte	 bilmiyorlar.	 Mesela	 ben	
konuşuyorum	 dosyayla	 ilgili.	 Çocuğun	 cinsel	 istismarı;	
diyor	ki	 ‘evet	ya	burada	bir	cinsel	saldırı	olmuş’.	Diyorum	
ki	‘nasıl	yani	savcı	bey,	cinsel	saldırı	derken?’.	Cinsel	saldırı	
olması	 için	 mağdurun	 yetişkin	 olması	 gerekir	 diyorum.	
‘Tamam,	 avukat	 hanım,	 siz	 benim	 ne	 demek	 istediğimi	
anladınız’	 diyor.	 Ben	 senin	 ne	 demek	 istediğini	 anladım	
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ama	 sen	 iddianameyi	 yazarken	 de	 böyle	 yazıyorsun,	 en	
büyük	 problem	 bu.	 Cinsel	 saldırı	 ayrı	 bir	 suç,	 cinsel	
istismar	ayrı	bir	suç.	Yani	o	aradaki	farkı	kafalarının	içinde	
biliyorlar	ama	onların	bile	diline	yanlış	yerleşmiş.		

Peki,	 Cinsel	 İstismarın	 (sadece	 tahmin	 yürüterek	
cevaplamanızı	 rica	 ediyorum)	 Cinsel	 Saldırıdan	 farkı	 ne	
olabilir?		

Öğrenci:	Çocuklara	karşı	işlenmesi	

Hoca:	 Evet,	mağdurun	 çocuk	 olması,	 Aradaki	 tek	 fark	 bu.	
Mağdur	 18	 yaşından	 küçük	 olduğu	 andan	 itibaren,	 bu	
Cinsel	İstismar	oluyor.		

Öğrenci:	 Mağdur	 geçici	 veya	 kalıcı	 bilinç	 kaybı	 halinde	
olursa,	 engelli	 olursa	 cinsel	 istismar	 mı	 oluyor,	 cinsel	
saldırı	mı	oluyor?	

Hoca:	 Cinsel	 saldırı	 ve	 cinsel	 istismarı,	 sadece	 mağdurun	
yönünden	 ele	 alıyoruz.	 Mağdur	 yetişkinse	 cinsel	 saldırı,	
mağdur	çocuksa	cinsel	 istismardır.	Sizin	dediğiniz	cezanın	
niteliğini	 arttıran	 haller.	 Diyelim	 ki	 çocuğun	 yaşı	 12’den	
küçük;	 Van’daki	 38	 günlük	 bebeğe	 cinsel	 istismar	
olayından	 sonra	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 bir	 ihlal	 kararı	
çıktı.	Orada	bir	yaş	ayrımına	gidildi.	15	yaşına	kadar	olan	
bütün	 çocuklara	 yapılan	 cinsel	 istismarda	 aynı	 ceza	
veriliyordu.	 Bebeğe	 de,	 6	 yaşındaki	 çocuğa,	 13	 yaşındaki	
çocuğa	 cinsel	 istismarda	 aynı	 ceza	 veriliyordu.	 Anayasa	
Mahkemesi	 dedi	 ki;	 burada	 bir	 hakkaniyet	 yok,	 küçük	
çocuklar	 açısından	 daha	 yüksek	 bir	 ceza	 verilmesi	 lazım,	
15	yaşına	yakın	olan,	biraz	daha	büyük	çocuklar	açısından	
farklı	bir	ceza	olması	 lazım	dedi.	Orada	bir	12	yaş	baremi	
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geldi.	 Siz	 12	 yaşın	 altındaki	 bir	 çocuğa	 bunu	
gerçekleştirirseniz	 alacağınız	 ceza	 artıyor.	 Çocuk	 zihinsel	
engelliyse	 alacağınız	 ceza	 arıyor	 ya	 da	 çocuğun	 annesi	
babasıysanız,	 vasisiyseniz,	 korumakla	 yükümlü	kişiyseniz,	
ceza	artıyor.		

AİLE	İÇİ	CİNSEL	ŞİDDET	
Mesela	 en	 önemli	 yanlışlardan	 biri;	 biz	 sanıyoruz	 ki	 Ceza	
Kanunumuzda	Ensest	diye	bir	suç	var,	Ceza	Kanunumuzda	
ensest	diye	bir	suç	yok.	Açık	oturumları	izleyin,	hukukçular	
bile	bunu	konuşurken	yanlış	kullanıyor.	Ensest	aslında,	18	
yaşından	küçük	çocuklara	karşı	gerçekleştirilen	ve	onların	
birincil,	 ikincil	 derecedeki	 akrabaları	 tarafından	 ya	 da	
onlara	 bakmakla	 yükümlü	 kişiler	 tarafından	
gerçekleştirilen	 Cinsel	 İstismar’dır.	 Buradaki	 en	 büyük	
problem	 Murat	 Başoğlu	 davasında	 çıktı.	 (Dava	 konusu:	
Murat	 Başoğlu’nun,	 yeğeni	 Burcu	 Kabadayı	 Başoğlu	 ile	
teknede	cinsel	anlamda	yakınlaşmaları).	Burada	ensest	var	
denildi.	Orada	hukuken	ensest	yok.	Neden	yok?	Çünkü	ikisi	
de	18	yaşından	büyük	ve	orada	rıza	ile	gerçekleştirilen	bir	
cinsel	 davranış	 var.	 Oradaki	 görüntülerden	 açılan	 dava	
Müstehcenlik	suçu	üzerine	oldu.	Müstehcenlik	suçu	da	şu,	
daha	ziyade	kamusal	alanda,	alenen	cinsel	 ilişkiye	girmek	
veya	 bunu	 ifşa	 edici	 davranışlar	 yapmak.	 Toplum	 ya	 da	
ahlak	 kuralları	 birincil	 ya	 da	 ikincil	 dereceden	 olan	
kişilerin,	 kendi	 içlerinde	 olan	 cinsel	 davranışlarını	 hoş	
görmeyebilir.	 Her	 kültürün	 toplum	 normu	 farklıdır.	 Ceza	
Hukuku	 açısından,	 konu	 yetişkin	 olduğu	 zaman,	 hukuk	
diyor	 ki;	 ben	 size	 ahlak	 normu	 koymuyorum,	 burada	 bir	
rıza	 var,	 ben	 buraya	 karışamam,	 benim	 ensesti	



	

12	
	

değerlendirmem	 çocuklar	 yönünden	 olabilir	 ancak.	 Bu	
durumda	 da	 nitelikli	 hal	 çıkıyor.	 Çocuğa	 bunu	 yapan	
babasıysa	 çok	 daha	 büyük	 ceza	 alıyor.	 Çok	 klasik	 bir	
savunma	var,	 belki	duymuşsunuzdur.	Bu	arada	bu	gerçek	
bir	 savunmadır	 Türk	 Hukuk	 Tarihi’nde.	 Baba	 cinsel	
istismardan	yargılanıyor	ve	hâkime	verdiği	savunmasında	
‘Siz	 olsanız	 kendi	 yetiştirdiğiniz	 ağacın	 meyvesini	 yemek	
istemez	 miydiniz?’	 diyor.	 Çok	 çok	 uzun	 yıllar	 önce	
mahkeme	kayıtlarına	geçmiş.		

Şimdi	buradan	aile	 içi	 cinsel	 şiddete	 geçeceğim.	 Sizce	 aile	
içi	cinsel	şiddetin,	Türkiye’de	belirli	bölgesi	var	mıdır?	

Öğrenci:	Bence,	Doğu	ve	Güneydoğu	Anadolu	Bölgeleri’nde	
daha	 yaygındır.	 Oradaki	 kadınlar	 erkek	 otoritesine	 daha	
çok	 boyun	 eğmeye	 meyilli.	 Oradaki	 kadınlar;	 erkeklerin	
isteklerini	yapmazsa	ayıplanıyor,	kuma	getirilme	tehdidine	
(son	dönemlerde	azalmakla	birlikte)	maruz	kalıyorlar.	Bu	
sebeplerden	dolayı	daha	yaygın	olduğunu	düşünüyorum.	

Öğrenci:	Bunun	yanlış	bir	algı	olduğunu	düşünüyorum.	Bu	
durum,	 Doğu	 ve	 Güneydoğu	 Anadolu	 bazında	
özelleştirilemez.	 Bu	 durum	 Türkiye’nin	 her	 bölgesinde	
kendini	gösteren	bir	problemdir.		

Öğrenci:	Ben	çok	emin	değilim	ama	Karadeniz	Bölgesi’nde	
daha	 fazla	 olabileceğini	 düşünüyorum.	 Büşra	 Sanay’	 ın,	
Kardeşini	 Doğurmak	 kitabını	 okumuştum.	 Bu	
bahsettikleriniz	 orada	 geçiyor.	 Hatırladığım	 kadarıyla	
Karadeniz	 Bölgesindeydi	 ya	 da	 Türkiye’nin	 her	 yerinde	
yaygındı.		
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Hoca:	 Evet,	 Büşra	 Sanay	 bu	 konuda	 çok	 değerli.	 Biz	 de	
geçen	hafta	onunla	bir	röportaj	yaptık.	Barodaki	23	Nisan	
özel	 çocuk	 yayınına	 koyacağız	 röportajı.	 Bir	 yerlerde	
bulabilirseniz	mutlaka	 alın.	 Çok	 güzel	 cevapları	 oldu,	 çok	
da	aydınlatır	sizi.		

Bu	arada	aklınızda	bulunsun,	ağır	bir	kitap	ama	bence	her	
hukukçunun	 okuması	 gereken	 bir	 kitap;	 Büşra	 Sanay’	 ın,	
Kardeşini	 Doğurmak	 kitabı.	 Aile	 içi	 cinsel	 şiddet,	 ensest	
gerçeğini	 anlatıyor.	 Benim	 annem	 mesela,	 çok	 uzun	
yıllardır	eğitimci	olmasına	rağmen	kitaba	devam	edemedi.	
Ben	 bu	 alanda	 çok	 fazla	 okuyup	 dava	 dosyası	 gördüğüm	
için	 bitirebildim	 ama	 ben	 bile	 bazı	 yerlerde;	 bunun	
canlısını	 mahkeme	 salonlarında	 yaşamama	 rağmen	
okurken	çok	etkilendim.	Kendinizi	daha	güçlü,	daha	rahat,	
daha	 konforlu	 hissettiğiniz	 bir	 zamanda;	 bu	 kitabı	 alıp	
okuyabilirsiniz.	 Gerçekten	 fikirlerinizi	 çok	 değiştirecek	
şeyler	oluyor.		

Öğrenci:	 Sorunuza	 cevap	 olarak	 el	 kaldırmıştım.	 Ben	
Marmara	 Bölgesi’nde,	 nüfusun	 yoğun	 olmasından	 dolayı	
aile	 içi	 cinsel	 şiddetin,	 sayısal	 olarak	daha	 fazla	olduğunu	
düşünüyorum	 fakat	 oranlar	 hakkında	 bir	 tahminde	
bulunamayacağım.		

Öğrenci:	 Nüfus	 güzel	 bir	 tespitti	 ama	 bence	 şunu	 da	
düşünmek	 lazım.	 Sonuçta	 bu	 durumun	 kayıt	 altına	
alınması	için	şikâyetçi	olunması	lazım.	Eğitim	durumunun,	
ekonomik	 durumun	 daha	 sıkıntılı	 olduğu	 Doğu	 ve	
Güneydoğu	Bölgeleri’nde	aile	içi	cinsel	şiddet	yaşansa	bile	
bunun	 kayıtlara	 geçme	 ihtimali	 daha	 düşük	 olduğu	 için	
Marmara	Bölgesi’nde	daha	yüksek	çıkabilir.		
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CİNSEL	ŞİDDET	SUÇLARININ	BİLDİRİMİ	
Hoca:	Dediğiniz	istatistiksel	olarak	doğru.	Ben	geçen	sene,	
bize	 okulda	 öğretim	 görevlisi	 olduğunu	 iddia	 eden	 bir	
insanın;	 savcı	 beyin	 odasında,	 makalesinde	 denk	 geldim,	
okuyordum.	 Sonra,	 öyle	 bir	 insanı	 hiç	 görmediğim	 ve	
tanımadığım	 aklıma	 geldi.	 Başka	 hocalarla	 da	 konuşunca,	
gerçekten	 öğretim	 görevlisi	 olmadığı,	 üniversitede	 başka	
bir	 görevde	 olduğunu	 ama	makaleyi	 yazarken	 bu	 unvanı	
kullandığını	 fark	 ettim,	 bunu	 yapan	 da	 bir	 hukukçu	 bu	
arada.	Çocukların	cinsel	 istismarı	 suçları,	aslında	sanıldığı	
gibi	bizim	ülkemizde	veya	bizim	gibi	ülkelerde	fazla	değil,	
Batıda	 daha	 fazla.	 Peki,	 biz	 niye	 bunu	 böyle	 biliyoruz?	
şeklinde	 bir	 makaleydi.	 Orada	 kişinin	 dayandığı	 sav	 şu;	
Aslında	cinsel	özgürlük,	cinsel	istismarı	veya	cinsel	şiddeti	
daha	 fazla	 doğuruyor.	 Bakın	 işte	 İsveç’e,	 Norveç’e,	
Finlandiya’ya;	 oralarda	 oranlar	 daha	yüksek.	 Türkiye	 gibi	
daha	muhafazakâr,	daha	kapalı	ülkelerde	ise	oranlar	daha	
düşük.	 Gerçekten	 de	 bizdeki	 oranlar	 Avrupa	 ülkelerine	
göre	 daha	 düşük.	 Düz	 mantıkla	 makaleyi	 okuduğunuz	
zaman	 ‘Niye	 onlarda	 daha	 yüksek,	 bizde	 daha	 düşük?	
Herkes	 bağırıyor,	 Türkiye’de	 şöyle	 arttı,	 böyle	 arttı	 diye’.	
Temel	problem	şu;	Adliye’ye	gitme	oranı	orada	ne	kadar?	
Bizde	 ne	 kadar?	 Bu	 değerlendirilmemiş.	 Cinsel	 şiddet	
suçları;	 anket	 yapma,	 istatistik	 çıkarma,	 araştırma	 yapma	
anlamında	 en	 karanlık	 suç	 tipidir.	 Yani	 şu	 andaki	
verdiğimiz	 veriler	 gerçek	 veriler	 değil.	 Çünkü	 bu	 veriler,	
yapılan	 bildirimler	 üzerine	 gelen	 veriler	 ama	 bir	 de	
yapılmayan,	 bilinmeyen,	 ulaşılamayan,	 adliyeye	 gitmeyen	
kısmı	var.	Batıdaki	birçok	ülkede	daha	fazla	çıkıyor,	doğru.	
Çünkü	orada	mağdur,	 yargı	 sistemine	güveniyor.	Diyor	ki	
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‘ben	buraya	gideceğim,	(erkek	ya	da	kadın	 fark	etmez)	bu	
bildirimi	 yapacağım;	 daha	 sonrasında	 benim	 hayatımda	
yargısal	 bağlamda	 çok	 değişen	 bir	 şey	 olmayacak.	 Evet,	
travma	 yaşayacağım	 ama	 devlet	 bana	 psikolojik	 destek	
verecek.	 Çevrem	 beni	 kötü	 görmeyecek,	
öldürülmeyeceğim,	 aşağılanmayacağım,	 destek	 alarak	
hayatıma	 devam	 edebileceğim.	 O	 kişi	 de	 cezalandırılacak	
güvencesi	 olduğu	 için	 yapılan	 bildirimler	 daha	 fazla.	
Bildirim	 daha	 yüksek	 olduğu	 için	 bize	 göre	 oran	 daha	
yüksek	çıkıyor.		

Şimdi	gelelim	diğer	kısma;	en	yanlış	bilinen	mitlerden	biri	
(maalesef	 ki)	 bu	 vakaların,	 Doğu’da,	 Güneydoğu’da,	
Marmara’da,	 Karadeniz’de,	 yani	 Türkiye’nin	 herhangi	 bir	
bölgesine	 özel	 olduğunun	 düşünülmesi.	 Belki	 eski	 bir	
dönem	 için	 böyle	 olduğunu	 düşünebiliriz	 ama	 şu	 an	 ben	
gelen	vakalara	bakıyorum,	artık	kesinlikle	böyle	bir	ayrım	
kalmadı.	Yani	bunun	yerle	pek	bir	alakası	yok,	meslekle	bir	
alakası	 yok.	 Size	 şöyle	 bir	 örnek	 vereyim:	 2018’in	
sonlarına	 doğru;	 bir	 avukat	 kendi	 müvekkiline,	 ofisinde	
cinsel	 saldırıdan	dolayı	 ceza	 aldı,	 bu	Bakırköy’de	yaşanan	
bir	 olay.	 Şunu	biliyorum,	Çağlayan	Adliyesi’nde	bir	hâkim	
savcı	 vakası;	 bir	 hakimin	 kız	 arkadaşı	 var,	 akşam	
buluşacaklar.	O	arada	da	ihraç	edilen	bir	savcı	arkadaşıyla	
kadını	 almaya	 gidiyorlar.	 Kadını	 arabaya	 alıyorlar	 ve	
kadına	 grup	 yapmayı	 teklif	 ediyorlar.	 Kadın	 bunu	 kabul	
etmiyor,	 kadın	 bunu	 kabul	 etmeyince	 kadını	 arabanın	
içerisinde	 dövüyorlar.	 Sonra	 da	 kadını	 arabadan	 aşağı	
atıyorlar.	Kadın	cesaretleniyor,	gidiyor,	bildirim	yapıyor.	O	
hâkim	Erzurum’a	 sürülmüştü,	 neden	açığa	alınmadığı	 çok	
büyük	 muamma.	 Ben	 şunu	 düşünüyorum.	 Erzurum’daki	
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insanların	suçu	günahı	ne?	Bu	hâkim	karar	vermeye	devam	
edecek.	 En	 azından	 yargı	 sürecinin	 sonuna	 kadar	 açığa	
alınması	 lazımdı.	 Diğeri	 zaten	 ihraç	 edilen	 bir	 savcıydı.	
Onun	 hakkındaki	 ceza	 soruşturması	 direkt	 devam	 etti.	
Bunu	yapan	Hacettepe’deki	profesör	de	var.	Çok	yıllar	önce	
olan,	 hatırladığım	 bir	 vaka.	 Çocukken	 bir	 adliye	
koridorunda	beklediğimizi	hatırlıyorum.	 	Yaşlı	bir	adamın	
yanında	2	tane	küçük	kız	çocuğu	var.	Sonrasında,	annemler	
kendi	aralarında	konuşurken	bana	kodlanmış.	Adam	kendi	
kız	 çocuğunu	 yıllardır	 istismar	 ediyor.	 Bunu	 yapan	
Hacettepe’de	bir	profesör,	adını	hala	öğrenemedim.	Kız	da	
4-5	 yaşlarında,	 uzun	 bir	 süre	 hiç	 sesi	 çıkmıyor.	 Sonra	
arkadaşı	 geliyor	 eve,	 ona	 da	 yapmaya	 başlayınca.	 Kız,	 o	
zaman	 gerçekten	 durumun	 farklı	 bir	 şey	 olduğunu	
düşünüp	 kendi	 arkadaşını	 korumak	 için	 anneye	 gidiyor,	
kendi	çocuk	diliyle	anlatıyor.	Bunu	anlatınca,	uzmanlar	kız	
çocuğunu	 da	 çağırıyorlar.	 Kız	 çocuğuyla	 da	 yapılan	
görüşmede,	 çocuğun	 anlattığında.	 Çocuğun	 aslında	 uzun	
süre	cinsel	istismara	maruz	kaldığı	ama	bu	baba	tarafından	
yapıldığı	 için	 bunu	 bir	 sevgi	 gösterisi	 olarak	 algıladığı,	
farklı	 veya	 anormal	 bir	 şey	 olarak	 algılamadığı,	 kendi	
arkadaşına	 yapıldığında	 arkadaşının	 bu	 durumdan	
rahatsız	 olmasıyla	 durumun	 aslında	 normal	 bir	 durum	
olmadığını	anladığı	ortaya	çıkıyor.	Sonra	bu	adamın	davası	
ne	olduğunu	bilmiyorum.		

Bizdeki	 en	 büyük	 problem,	 siz	 burada	 sanık	 müdafi	 de	
olabilirsiniz.	 Benim	 de	 sanık	 müdafi	 olduğum	 olmuştu,	
bağlı	çalışırken.	En	büyük	problem	şu	oluyor	 ilk	başlarda.	
4-5	 yaşındaki	 bir	 çocuğun	 söylediğine	 güvenilir	 mi?	 Ya	
hayal	 ediyorsa	 ya	 uyduruyorsa.	 Ben	 çocuk	 psikolojisi	 de	
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çalışıyorum,	 biliyorum.	 İlk	 öğrendiğim	 şey	 şu	 olmuştu,	
çocukların	 hayal	 gücü	 çok	 yüksek,	 doğru	 ama	 çocuklar	
bilmediği	 bir	 şeyi	 hayal	 edemezler.	 Cinsellik,	 hiç	
görmedikleri,	deneyimlemedikleri,	bilmedikleri	bir	alan.	O	
yüzden	 bunu	 hiç	 görmeyen,	 duymayan,	 bilmeyen,	 denk	
gelmeyen	 bir	 çocuk;	 size	 penisi	 tarif	 edemez.	 Vajinayı	
gösteremez,	 bununla	 ilgili	 neler	 yapıldığını	 resimlerde	
çizerek	 anlatamaz.	 Eğer	 bir	 çocuk,	 size	 bu	 şekilde	 bir	
şeyler	gösterip,	anlatıyorsa	ya	da	söylemeye	çalışıyorsa,	siz	
de	bundan	sonra	çevrenizde	gözünüzü	dört	açın.	Bu	illa	ki	
ona	 bir	 şey	 yapılıyor	 değil	 ama	 çocuk	 bir	 şeye	 maruz	
kalıyor	demek.	Çocukların	yaşlarına	göre	cinsel	gelişimleri	
var.	 3	 yaşındaki	 bir	 çocuk,	 vücudundaki	 belli	 şeyleri	 fark	
edebilir	 ama	 penisin	 vajinaya	 girmesini	 bilmez.	 Bunu	
çizemez,	 anlatamaz,	 tarif	 edemez.	 Onun	 bilmesi	 gereken	
nedir?	 Mesela	 mastürbasyondur,	 mastürbasyon	 yaparsa	
şüphelenmemeniz	 lazım.	 Çünkü	 çocuklar	 o	 yaşlarda,	
farkında	 olmadan	 mastürbasyonu	 keşfediyorlar.	 Şöyle	
keşfediyorlar:	 Mesela	 halıya	 sürtünüyor,	 bu	
anaokullarında	 çokça	 gördüğümüz	 bir	 şey.	 Hemen	 aileler	
bize	 gelip	 onu	 soruyor.	 ‘Hocam,	 çocuğun	 başına	 sizce	 bir	
şey	 mi	 geldi,	 bunu	 nereden	 öğrendi?’	 Eğitimi	 verince	
herkes	bir	panik	oluyor,	anlatamam	size.	Diyorlar	ki	‘bizim	
çocuk	da	şunu	yaptı’.	Diyorum	ki;	panik	olmaya	gerek	yok,	
bunun	 bir	 sürü	 örneği	 var.	 Sadece	 gözünüzü	 açık	
tutacaksınız.	Bu	demek	değil	ki	illa	çocuğunuzun	başına	bir	
şey	 geldi	 ama	 biraz	 şüpheleniyorsanız	 gözlem	 altına	 alın.	
İstismar	olmayabilir,	kötü	muamele	olabilir	ya	da	çocuk	bir	
şeye	denk	gelmiş	olabilir.	Mesela	aileler	diyor	ki	‘bu	çocuk	
çok	 fazla	 halıya	 sürtünüyor,	 bu	 çocuk	 mastürbasyonu	
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nereden	 öğrendi?’	 Çocuğun	 bunu	 görmüş	 olmasına	 gerek	
yok,	 bir	 kere	 halıya	 sürtünmüştür,	 oradaki	 zevk	
duygusunu	 tatmıştır	 ve	 onu	 yapmak	 hoşuna	 gidiyordur	
ama	 bunun	 mastürbasyon	 olduğunu	 bilmiyordur.	 Biz	
ailelerle	 çalışırken	 ne	 yapıyoruz?	 Bunu	 çocukta	
gördüğünüz	 zaman	 gidip	 direkt	 uyarmayın,	 ‘bu	 yanlış,	
günah,	 sen	 nasıl	 yapıyorsun?’	 demeyin.	 Bu	 durumda	
çocuğun	 dikkatini	 dağıtmak	 gerekir.	 Eline	 oyuncak	
verebilirsiniz.	 Başka	 şeylerden	 bahsedebilirsiniz.	 Zaten	 5	
yaşından	 sonra,	 çocuklarda	 mastürbasyon	 bitiyor.	
Yetişkinlikte	 bu	 zaten	 farklı	 bir	 olay;	 bir	 noktadan	 sonra	
çocuğa	 bunu	 yapacaksa	 da	 kapalı,	 gizli,	 kendine	 özel	 bir	
yerde	 yapması	 gerektiğini	 çocuk	 uzmanı	 eşliğinde	
anlatıyorsunuz.	 Bu	 nerede	 ortaya	 çıkabilir?	 Çocuk,	
yaşından	 fazla,	 gereğinden	 fazla	mastürbasyon	 yapıyorsa;	
bu	 bir	 travmaya	 maruz	 kaldığının	 işareti	 olabilir.	
Resimlerine	 iyi	 bakmak	 lazım,	 çünkü	 çok	 küçük	 yaştaki	
çocuklarda	 uzmanlar	 genellikle	 bu	 konuları	
konuşamayacağı	 için	 (çocuklar	 terimleri	 de	 bilmiyor)	
resim	 çizdiriyorlar.	 Mesela	 benim	 bir	 vakamda	 çocuk;	
babayı	 çizmişti,	 anneyi	 çizmişti,	 sonra	 babanın	 yanına	
penise	 benzeyen	 bir	 şey	 çizmişti.	 Uzman	 orada	 anladı,	
çünkü	 çocuk	 3,5	 yaşında	 falan	 ve	 çocuğa	 çizdiği	 (penise	
benzeyen)	 şeyde	 neyi	 anlatmak	 istediğini	 sorduğunda;	
uzman	tahmin	ediyor	fakat	çocuktan	bekliyor.	Çocuk	diyor	
ki	 ‘bu	 babamın	 şeyi’	 adını	 bilmiyor	 çünkü.	 Mesela	 biz	 bu	
olayın	 nitelikli	 cinsel	 istismar	 mı	 niteliksiz	 mi	 olduğunu	
hiçbir	 zaman	 anlamadık	 çünkü	 çocuk	 travmanın	 etkisiyle	
çok	 net	 anlatamadı.	 Bazı	 şeyleri	 unutmayı	 seçmiş	 de	
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olabilir.	 O	 yüzden	 bu	 konu	 basit	 nitelikteki	 cinsel	
istismarda	kaldı.	(Öğrenci	söz	ister)	

Öğrenci:	 Bir	 köşe	 yazısında	 okumuştum.	 Bu	 tarz	 uzman	
raporlar	 %100	 kesin	 sonuçlar	 içerdiği	 halde	 ceza	
hukukunda	 delil	 olarak	 kullanılamıyormuş.	 Bu	 noktada	
yasal	düzenleme	yapılabilir	mi?	Bir	çalışma	var	mı?	

Hoca:	 Ona	 değinecektim	 zaten,	 bahsettiğiniz	 çok	 güzel	
oldu.		

Öğrenci:	 Sevtap	 Hoca,	 Hukuk	 Metodolojisi	 dersine	 savcı	
olan	 eski	 bir	 öğrencisini	 getirmişti.	 Karşılaştıkları	 bir	
davadan	 örnek	 verdi	 savcı.	 Çocuk	 okuldan	 eve	 servisle	
gidiyor.	 İlk	 alınıyor,	 en	 son	 bırakılıyor.	 Çocuk	 evde	 resim	
yaparken	serviste	kendisini	ve	servis	şoförünü	çiziyor	ama	
servis	 şoförünü	 işerken	 çiziyor.	 Sonradan	 annesi	 anlayıp	
savcılığa	 başvuruyor.	 Uzmanlarla	 görüşülünce	 aslında	
servis	 şoförünün	 başka	 bir	 şey	 yaptığı	 çocuğun	 ona	
bakarak	yanlış	anladığı	anlaşılmıştı	ve	olay	çözülmüştü.		

Hoca:	 Bahsettiğiniz	 güzel	 bir	 örnek.	 Zaten	 uzmanlar	 çok	
küçük	 yaştaki	 çocuklarla	 çok	 konuşmamayı	 tercih	
ediyorlar.	Çocuklar	biraz	yönlendirmeye	gidebiliyor.	Şöyle	
ki;	çocuk	zaten	bunu	gelip	size	bir	şekilde	anlattıysa	ya	da	
gösterdiyse	 size	 güveniyor	 demektir	 ama	 şunu	 yapabilir	
çocuk	kafasıyla.	Mesela	siz	bir	soru	soruyorsunuz.	 ‘Ahmet	
nerene	 dokundu?	 Dediğinizde	 çocuk	 şunu	 düşünüyor.		
Ahmet	ona	dokunmamış,	ona	sadece	bir	şey	söylemiş	olsa	
bile	 şunu	düşünüyor	 ‘Ben	bu	 insana	güvendim,	bu	 insana	
bir	 şey	 söyledim.	 Demek	 ki	 onun	 bir	 yerime	 dokunmuş	
olması	 lazım.	 İstediği	 cevap	 bu,	 ben	 ona	 istediği	 cevabı	
vereyim’	 Aslında	 hiç	 dokunmamış,	 sadece	 bir	 şey	
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göstermiş,	 izletmiş	 olsa	 bile	 diyebiliyor	 ki	 ‘şurama	
dokundu’	 ya	 da	 ‘memene	 dokundu	mu’	 dediğinizde	 belki	
de	poposuna	dokunulmuş	ama	diyor	ki	 ‘Demek	ki	popoyu	
çok	önemsemiyor.	O	 zaman	memeye	dokundu	diyeyim’	O	
yüzden	 ifade	 alınırken	 uzmanlar	 genelde	 şeyi	 söyler.	 Bir	
avukat	 olarak	 ifade	 almak	 çok	mantıklı	 bir	 şey	 değil.	 Ben	
kesinlikle	 ifade	 almıyorum	mağdur	 çocuklardan,	 eğer	15-
18	yaş	aralığında	değilse.		

İkincisi,	 bunu	 Savcı	 ve	 Hâkimler,	 Kolluk	 da	 çok	 yapıyor.	
Çok	yönlendirici	soru	soruluyor.	‘Sana	şöyle	mi	yaptı?	Sana	
bunu	 3	 kere	 mi	 yaptı?’	 gibi.	 Sorunun	 ucunun	 açılması	
lazım,	 ‘Sana	 ne	 yaptı?	 Nerene	 ne	 yaptı?	 Sana	 bir	 şey	 mi	
gösterdi?	 Sana	 bir	 şey	 mi	 izletti?’	 Çünkü	 çocuklar,	
travmadan	 geçtikleri	 için	 genelde	 sizi	 memnun	 etmeye	
yönelik	cevaplar	vermeye	hazırlar.		

Delil	kısmına	geldiğimiz	zaman,	eskiden	yargılamadaki	en	
büyük	 problemimiz	 mağdur	 beyanının	 çok	 dikkate	
alınmamasıydı.	 Genelde	 insanlar,	 biraz	 feminizm	
karşıtlığıyla	 şöyle	 diyorlar	 ‘Kadın	 beyanı	 esastır,	 kadın	
gidiyor	 bana	 şöyle	 yaptı	 diyor.	 Mahkûmiyet	 veriliyor.’	
Gerçekten	 içerik	öyle	değil.	Keşke	öyle	olsa	 (o	da	hukuka	
uyan	 bir	 şey	 değil).	 Kadın	 beyanının	 esas	 olduğu	 nokta	
şudur.	 Siz	 gidiyorsunuz	 şikâyet	 dilekçesi	 veriyorsunuz	 ve	
soruşturma	başlıyor.	Hiçbir	maddi	deliliniz	yok,	sadece	bir	
şikâyet	 dilekçeniz	 var.	 Normalde	 bir	 savcının	 yapması	
gereken,	 yeterli	 düzeyde	 şüphe	 uyandırmadığı	 için	
takipsizlik	vermektir.	Cinsel	şiddet	davalarında,	kadının	ve	
çocuğun	 mağdur	 olduğu	 olaylarda	 soruşturmaya	 devam	
ediliyor.	 Deniliyor	 ki	 bunun	 maddi	 delilinin	 bulunması	
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zaten	 çok	 zor.	 Neden?	 	 Çünkü	 biz	 bir	 tık	 daha	 kapalı	 bir	
toplumuz.	 Zaten	 kadın	 ya	 da	 çocuk	 bana	 geç	 geliyor.	
Nitelikli	hal	için	maddi	delil	varsa	bile	çoktan	gitmiş.	Basit	
nitelikli	 hal	 için	 de	 delil	 oluşmuyor	 çok	 fazla.	 Dokunuyor	
geçiyor,	 öpüyor	 geçiyor.	Herhangi	 bir	 vücut	 sıvısı:	 sperm,	
meni;	 kıl,	 tüy,	 DNA	 bulabilmemiz	 imkânsıza	 yakın.	 O	
yüzden	diyor	ki	‘benim	bu	soruşturmaya	devam	etmem	ve	
dava	 açıp	 açmamaya	 karar	 vermem	 için	 kadının	 veya	
çocuk	 mağdurun	 beyanı	 esastır.	 Soruşturmayı	 devam	
ettiriyorum’	ve	gerçekten	sadece	mağdur	kadın	beyanı	var,	
başka	hiçbir	şey	yok.	Savcı	da	bulamadı.	O	zaman	da	şuna	
bakıyor.	 Bu	 kadın	 bu	 faile	 karşı	 yalan	 söylemek	 için	 bir	
sebebe	sahip	mi?	Husumet	var	mı?	Daha	önce	tartışma	var	
mı?	Bunlara	bir	bakılıyor.	Kadın	şikâyetini	nereye	iletmiş?	
Diyelim	ki	kolluk;	kolluk	ifadesine	bakıyorum.	Kollukta	da	
olayı	aynı	 şekilde	mi	anlatmış	ve	savcılığa	da	aynı	 şekilde	
mi	 anlatmış?	 İfadeler	 arasında	 bir	 tutarsızlık	 var	 mı?	
Tutarsızlık	 yoksa	 ‘ben	 burada	 kadının	 beyanını	 esas	 alıp	
dava	 açıyorum’	 diyor	 ama	 dava	 sürecinde	 bu	 zaten	
bitmiyor.	 Dava	 sürecinde	 de	 eğer	 yerel	 mahkeme	 karar	
verecekse	 aynı	 şeylere	 bakmak	 zorunda.	 Mesela	
mahkemede	 olayı	 farklı	 anlatır,	 tarihleri	 farklı	 söyler,	 3	
kere	yerine	2	kere	der,	anal	 ilişki	yerine	vajinal	 ilişki	der.	
Çoğu	 zaman	 hâkimler,	 ifadeler	 arasında	 tutarlılık	 yok	
deyip	 beraat	 veriyorlar.	 O	 yüzden	 sadece	 kadın	 beyanı	
veya	mağdur	beyanının	esas	alındığı	davalar	sanıldığı	gibi	
değil.	
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ÇOCUK	İZLEM	MERKEZLERİ	(ÇİM)	
Burada	en	önemli	nokta	Çocuk	İzlem	Merkezleri	(ÇİM),	hiç	
duyan	var	mı?		

Öğrenci:	Çocuğun	ifadesini	karakol	yerine	orada	alıyorlar.		

Bunu	 bir	 anlatayım	 çünkü	 ileride	 burada	 çok	 ifadeye	
gireceksiniz.	 CMK	 avukatlığında	 buralara	
çağırılabiliyorsunuz.	 Zaten	 dosyaları	 özel	 vekil	 olarak	 da	
tayin	 edecekseniz;	 ilk	 gitmeniz	 gereken	 ya	 da	 düzgün	
okumanız	 gereken	 yerler	 ÇİM’lerin	 raporları	 olur.	 2012	
öncesinde	 böyle	 bir	 yer	 yoktu.	 2012’den	 sonra	 işlemeye	
başlıyor.	 İstanbul’da	 3	 tane	 var	 şu	 anda	30’dan	 fazla	 ÇİM	
var	 Türkiye	 genelinde.	 Bakanlığın	 ÇİM’leri	 81	 ile	 yayma	
çalışması	devam	etmekte.	Mesela	Gaziantep’te	var	ama	faal	
olarak	 çalışmıyor	 ve	 Gaziantep	 civarındaki	 iller	 hep	
Şanlıurfa’ya	 gönderilmek	 zorunda	 kalınıyordu.	 Şanlıurfa	
çok	 dertliydi	 bu	 konuda	 (Şehirler	 tam	 tersi	 de	 olabilir).	
Çünkü	 her	 gün	 binlerce	 vakıa	 geliyor.	 ÇİM’ler	 Sağlık	
Bakanlığı’na	 bağlı	 hastanelerin	 içerisinde	 yer	 alıyor	 ama	
orada	asla	Çocuk	İzlem	Merkezi	diye	yazmaz.	Çocuklar	ifşa	
olmasın	diye	normal	bir	poliklinik	gibi	gözükür.	Bu	alanda	
çalışanlar	haricinde	pek	bilinen	bir	yer	değildir.		

Aklınızda	 bulunsun;	 diyelim	 ki	 İstanbul’da	 böyle	 bir	
vakaya	denk	geldiniz.	Birinin	çocuğuna	şöyle	olmuş,	böyle	
olmuş.	Ne	yapalım	diye?	Anında	Çocuk	İzlem	Merkezleri’ne	
yönlendirin	 polis	 aracılığıyla.	 Çoğu	 polis	 biliyor	 ama	
bilmeyen	 polisler	 de	 var.	 Mesela	 Üsküdar’da	 çocuk	 şube	
var.	 Suça	 sürüklenen	 çocukların	 ifadelerinin	 alındığı,	 ilk	
işlemlerinin	 yapıldığı	 yerdir.	 Bizde	 cinsel	 şiddet	 suçları	 o	
kadar	 fazla	 ki,	 mağdur	 çocukların	 da	 ifadelerini	 Üsküdar	
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Çocuk	 Şube’de	 alıyor	 polisler.	 Diyelim	 ki	 olayın	 her	 iki	
tarafı	 da	 çocuk;	 biri	 3	 yaşında	 biri,	 15	 yaşında.	 Her	 iki	
çocuk	da	aynı	yere	gidiyor.	Aynı	odaya	giriyor;	biri	dışarıda	
bekliyor,	 biri	 içeride	 ifade	 veriyor.	 O	 yüzden	 biz	 bunun	
kesinlikle	 kalkması	 gerektiğini	 düşünüyoruz.	 Çocuk	 şube	
suça	 sürüklenen	 çocuklar	 için	 olması	 gereken	 bir	 yer,	
mağdur	çocuklar	için	farklı	bir	yer	olması	gerekiyor.		
2. DERS 

CİNSEL	ŞİDDET	SUÇLARINDA	UYGULAMA	
Cinsel	 şiddet	 suçlarında	 uygulamanın	 nasıl	 olduğunu	
anlatayım.	 Diyelim	 ki	 bize	 bir	 vakıa	 geldi	 ya	 da	 vakıa	
öncelikle	kolluğa	bildirildi.	Eğer	ÇİM	varsa	polisler,	savcıya	
hemen	bildirim	yapıyorlar.	Bize	böyle	bir	vakıa	geldi,	ÇİM’e	
gönderelim	 mi?	 Savcının	 talimatıyla	 çocuk	 ÇİM’e	
gönderiliyor.	Aslında	 sivil	 bir	 araçla	 çocuk	 ifşa	 edilmeden	
polis	 tarafından	 götürülmesi	 lazım.	 	 Genelde	 maalesef	
böyle	olmuyor;	 klasik	 resmi	 araçlarıyla	 geliyorlar,	 ortalığı	
ayağa	 kaldırarak	 çocuğu	 alıyorlar	 ve	 ÇİM’e	 götürüyorlar.	
Eğer	 vaka	 gece	 gittiyse;	 gece	 orada	 ifade	 alınmasını	
yapmıyorlar.	Çocuğun	gece	ifade	vermesi	çok	sağlıklı	değil.	
Minik	 bir	 ön	 görüşme	yapılıyor,	 çocuk	 oraya	 ısındırılıyor.	
Orada	 adli	 tıpçı	 var,	 çocuk	 doktoru	 var,	 psikolog	 var,	
psikiyatr	 var,	 hemşireler	 var.	 Çocuğun	 beden	 muayenesi	
yapılması	gerekiyorsa	muayenesi	yapılıyor.	Geceyse	çocuk	
orada	istirahate	alınıyor.	Aile	‘biz	şimdi	alalım,	yarın	sabah	
getirelim.’	diyorsa,	aileye	veriliyor.	

Aynalı	 Oda	 dediğimiz	 bir	 yer	 var.	 Aynalı	 Oda’da	 çocukla	
görüşme	 yapacak	 adli	 görüşmeci	 o	 odaya	 giriyor.	 Odanın	
bir	kısmı	aynalı,	çocuk	o	kısmın	ayna	olduğunu	görmüyor;	
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görse	 bile	 bizim	 onu	 gördüğümüzü	 bilmiyor.	 Çocuğun	 bu	
suçlarda	 vekilinin	 bulunması	 gerektiği	 için	 hemen	
CMK’dan	 vekil	 çağırılıyor.	 Vekil,	 aynalı	 odada	 çocuğun	
ifadesinin	 alınmasını	 izliyor.	 	 Görevlide	mikrofon	 gibi	 bir	
şey	 var	 vekilde	 de	 var.	 Görevli	 çocuğun	 yaşına	 uygun	 bir	
şekilde	 sorular	 soruyor,	 ifade	 almaya	 başlıyor	 ama	 bu	
‘sana	 ne	 oldu?	 Anlat’	 şeklinde	 değil.	 Zaten	 çok	 küçük	
çocuklarsa	çocukla	öncelikle	oyun	oynanıyor.	Oda	da	zaten	
oyun	 terapisine	 uygun	 bir	 oda.	 Yaşı	 5-6	 civarıysa	 resim	
çizdiriliyor	 ya	 da	 yaşı	 çok	 küçükse	 kâğıt,	 boya	 kalemi	
veriliyor.	 Acaba	 onunla	 ne	 çizecek	 ne	 yapacak,	 kâğıdı	
kalemi	 atacak	 mı?	 Diye.	 Onunla	 beraber	 çocuk	 oyun	
oynarken,	resim	çizerken	uygun	sorularla	ifadesini	almaya	
başlıyor	 adli	 görüşmeci.	 Biz	 orada	 neden	 bulunuyoruz?	
Çünkü	adli	görüşmecinin	de	kendine	göre	perspektifi	var.	
Mesela	 bazı	 şeyleri	 sormuyor,	 unutabiliyor.	 O	 durumda	
bazı	 detayları	 sorduruyoruz.	 Cinsel	 istismar	 nitelikli	 mi,	
basit	halde	mi	kalmış?	Bu	durumlar	çocuğun	yaşına	uygun	
bir	 şekilde	 soruluyor.	Daha	 sonra	 gerek	 görülürse	 aile	 ile	
görüşülüyor.	 Ondan	 sonra	 adli	 görüşmeci	 bir	 rapor	
hazırlıyor.	 Çocukla	 şunlar	 konuşuldu,	 şöyle	 terapi	
uygulandı.	Bizim	kanaatimiz	de	şu	yöndedir	şeklinde.	Daha	
sonra	 bunu	 savcılığa	 gönderiyor.	 Bundan	 sonra	 genelde	
savcılık	 çocuktan	 bir	 daha	 ifade	 almıyor.	 Gerek	 görürse	
anne	 babadan	 alıyor,	 tanık	 varsa	 tanık	 dinliyor.	 Ondan	
sonra	 davayı	 açıyor.	 Buradaki	 en	 büyük	 problem	
mahkemelerin	hala	çocukları	görmek	istemesi	ama	CMK’da	
bunun	 gayet	 açık	 hükmü	 var.	 Bu	 tarz	 suçlarda,	
mağdurların	da	yaşı	küçükse	sizin	bir	daha	ifade	almanıza	
gerek	 yok.	 Zaten	 ÇİM’ler	 bu	 yüzden	 kuruluyor.	 Mağdur	
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çocuk	 ikincil	 travmayı	 yaşamasın	 diye.	 Eskiden	 çocuk;	
önce	 aileye	 anlatıyordu,	 sonra	 polise	 anlatıyordu,	 savcıya	
anlatıyordu,	sonra	sanığın	önünde	mahkemeye	çıkıp	bir	de	
mahkemede	 anlatıyordu.	 Üstelik	 sanığı	 dışarı	
çıkarmıyorlardı.	Bu	 tarz	bir	 suçta	9	 yaşındaki	mağdur	bir	
çocuk	 mahkemede	 sanıkla	 karşılaşınca	 kalp	 krizi	 geçirip	
öldü.	 Çok	 da	 uzak	 bir	 zamanda	 olmadı	 bu	 olay.	 Dediğim	
gibi	 buradaki	 en	 büyük	 problem	 mahkemelerin	 hala	
çocukları	 görmek	 istemesi,	 neden	 böyle?	 Çünkü	 otomatik	
olarak	 tensip	 zaptı	 dediğimiz	 bir	 şey	 düzenleniyor.	 O	 da	
duruşma	 günü	 otomatik	 olarak	 düzenlendiği	 için	diyor	 ki	
‘mağdurun	 ifadesinin	 alınmasına’.	 Burada	 mağdur	 çocuk	
mu,	 suç	 cinsel	 suç	 mu,	 mağdurun	 ifadesi	 alınmış	 mı	 gibi	
durumlara	dikkat	edilmiyor.	Çocuk	yeniden	 ifade	alınmak	
üzere	mahkemeye	 çağırılıyor.	 Aklınızda	 bulunsun,	 avukat	
olduğunuzda	böyle	bir	şeyle	karşılaşırsanız;	gidip	ağır	ceza	
mahkemesinin	 başkanı	 ile	 görüşmeniz	 gerekiyor.	 Sayın	
başkan	dosyada	zaten	 ifade	alındı,	herhalde	bu	yanlışlıkla	
düzenlendi,	 biz	 çocuğu	 getirmeyi	 CMK’ya	 göre	 uygun	
bulmuyoruz.	 Birçok	 başkan	 bu	 durumda	 ‘evet,	 çocuğu	
getirmenize	 gerek	 yokmuş’	 diyor.	 Ya	 da	 şunu	
yapabilirsiniz,	mağdurların	 ifadesinin	daha	rahat	alınması	
için	Adli	Görüşme	Odaları	açıldı.	Adli	görüşme	odası	 talep	
edebilirsiniz.	 Oraya	 da	 SEGBİS	 ile	 bağlanıyorlar.	 Orada	
uzman	kişi;	mağdur	çocukla	veya	kadınla	görüşüyor.	İfade	
oradan	 alınıyor.	 Başkan	 da	 o	 arada	 soracağı	 soruları	
söylüyor	ve	uzman	soruyor.		

Benim	 önüme	 yeni	 gelen	 bir	 cinsel	 istismar	 dosyasında;	
çocuk	 olay	 zamanında	 5	 yaşında,	 basit	 cinsel	 istismar	
dosyası.	 Mahkeme	 ÇİM	 raporu	 olduğu	 halde	 mağduru	
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yeniden	 ifadeye	 çağırmış.	 Mağdur	 çocuğun	 ifadesini,	
uzman	 eşliğinde	 almış.	 Buradaki	 en	 temel	 problem;	 diğer	
çocuk	da	orada,	bunu	yapan	17	yaşında	bir	çocuk.	Uzman	
söyleyince	 yapan	 çocuğu	 dışarı	 çıkarmışlar.	 Normalde	 o	
ikilinin	 hiç	 karşılaşmaması	 gerekiyor.	 Zaten	 o	 yaştaki	 bir	
çocuğun	 adliyeye	 girmesi	 bir	 travma.	 Sonra	 adli	 tıp	
kurumuna	sevk	ettiler	 çocuğu,	neden?	Çünkü	biz	çocuğun	
ifadesine	 güvenebilir	 miyiz?	 sorusunun	 cevabı	 için.	
Hâlbuki	ÇİM	raporu	var,	mahkemede	ifade	alınmış.	Hâkim	
hala	kanaat	getirememiş	inansa	mı	inanmasa	mı	diye.	Adli	
tıp	 kurumuna	 gittik	 beraber,	 normalde	 adli	 tıp	 kuruma	
avukatlar	 götürmüyor.	 Ben	 özellikle	 ilgilendiğim	 için	 aile	
ile	 beraber	 gittik.	 Sabah	 9’da	 gittik,	 adli	 tıp	 zaten	
karmakarışık	 bir	 yer.	 Aile	 oradan	 ayrıldığında	 saat	
16.30’du.	 Çocuğa	 diyorum	 ki	 ‘seni	 merak	 ediyorlar,	 o	
yüzden	 çağırdılar,	 orada	 da	 doktor	 abiler,	 doktor	 ablalar	
var.	 Seninle	 güzel	 güzel	 konuşacaklar.	 Oyun	 da	
oynayacaksınız,	ne	anlatmak	istiyorsan	onları	anlat’.	Çocuk	
dedi	 ki	 ‘şu	 abiden	 de	 bahsedecek	 miyim,	 o	 abiyle	
karşılaşacak	mıyım	orada?’	 (Cinsel	 istismar	yapan	kişiden	
bahsediyor).	 Çocuk	 orayı	 kafasında	 adliye	 gibi	 kodlamış.	
En	sonunda	şunu	dedi	 ‘Ben	zaten	bunu	kaç	kere	anlattım.	
Neden	 hala	 bana	 inanmıyorlar?’.	 Çocuğa	 durumu	 güzelce	
açıklamaya	çalıştım.		

Buradaki	 en	 büyük	 problem;	 bazı	 avukatlar	 (kendi	
meslektaşlarınızda	 da	 göreceksiniz);	 ‘Canım	 sen	 anlat	
bakalım.	 Orana	mı	 dokundu?	Burana	mı	 dokundu?	 Orada	
doktorlar	var,	sana	muayene	yapacaklar.’	Diyorlar.	Aslında	
iyi	 niyetle	 söylüyorlar	 fakat	 çok	 kötü	 bir	 şey.	 Çünkü	
bedensel	 muayene	 her	 mağdur	 için	 travma.	 Erkek	
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mağdurlar	 için	 de	 travma.	 Mesela	 ben	 yetişkin	 erkek	
mağduru	 Okmeydanı’nda	 duymuştum.	 Benim	 pratisyen	
doktor	olan	arkadaşım	gece	nöbetindeydi,	bir	adam	geliyor	
gece	2-3	gibi.	Adam	giriyor	odaya,	muayene	olacak.	Doktor,	
şikâyetiniz	 nedir	 diye	 soruyor.	 Diyor	 ki	 bana	 tecavüz	
ettiler.	 Arkadaşım	 pratisyen	 doktor	 olarak	 böyle	 bir	
durumla	 ilk	 defa	 karşılaşmış.	 O	 sırada	 kafası	 karışıyor.	
Mağdura	 ‘Erkek	 doktor	 arkadaşımız	 da	 var,	 daha	 rahat	
edecekseniz	sizi	ona	da	yönlendirebilirim.’	demiş.	Mağdur	
demiş	ki	 ‘Ben	biliyorum,	özellikle	 size	geldim.	Bir	erkeğin	
önünde	bunu	anlatamam.’	Bu	durum	bir	mağdur	açısından	
çok	 kötü	 bir	 durum	 çünkü	 toplumun	 yerleştirdiği	 bir	
erkeklik	 algısı	 var.	 Bir	 erkek	 mağdur	 dahi,	 erkek	 doktor	
olmasına	 rağmen	 güvenerek	 ona	 anlatamayacağını	
düşünüyor.	 Bir	 hekimin	 dahi	 kendisine	 inanmayacağını,	
kendisini	 damgalayacağını	 düşünüyor.	 Kadın	 doktorun	
kendi	 halinden	 daha	 iyi	 anlayacağını	 düşünüp	 kadın	
hekime	anlatmak	istiyor.	Daha	sonra	arkadaşım,	pratisyen	
olarak	 muayeneyi	 yapamayacağı	 için	 uzman	 bir	 kadın	
doktor	çağırmış.	Çünkü	anal	yoldan	fiili	bir	vaka	var.		

Uzman	 doktorla	 ön	 muayeneyi	 yapıp	 daha	 sonra	 detaylı	
olarak	yönlendirmişler.		

Buradaki	 en	 yaygın	 ama	 yanlış	 mitlerden	 biri	 erkek	
mağdurun	 olmadığıdır.	 Hayır,	 erkek	 mağdur	 var.	 Erkek	
çocuklar,	 kız	 çocuklardan	 daha	 az	 istismara	 uğrar.	 Yanlış,	
son	 zamanlarda	 neredeyse	 çocukların	 cinsiyet	 oranı	 bu	
anlamda	 birbirine	 yaklaştı.	 Erkek	 mağdurların,	 failler	
tarafından	 tercih	 edilmesinin	 genel	 sebebi;	 kız	
çocuklarından	 bekâret	 yönünden	 problem	 çıkacağı	 için	
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daha	 çabuk	 anlaşılır	 diye	 çoğu	 zaman	 erkek	 çocukları	
failler	 tarafından	 daha	 çok	 tercih	 ediliyor.	 Çünkü	 ben	 şu	
tarz	 aileleri	 de	 gördüm.	 Çocuğu	 muayeneye	 getiriyorlar.	
Diyorlar	ki	bekâreti	bozulmuş	mu	bozulmamış	mı?	Doktor	
bozulmamış	 diyor.	 Tamam,	 o	 zaman	 problem	 yok	 çok	
şükür	 diyorlar.	 Çünkü	 o	 kız	 çocuğunu	 kendi	 kafasında	
birine	 satabilecek	 ileride	 ama	 kız	 çocuğunun	 yaşadığı	
travma	kimsenin	umurunda	değil.		

AİLE	 İÇİ	 CİNSEL	 ŞİDDETİ	 SAKLAMA	
SEBEPLERİ	
Aile	 içinde	 cinsel	 şiddette	 en	 fazla	 gördüğümüz	annelerin	
saklama	 sebeplerinden	 biri,	 ekonomik	 bağımsızlıklarının	
olmaması.	Çünkü	baba,	amca,	abi	ya	da	bunu	yapan	kimse	
aile	 içerisinde;	 o	 gidince	 ekonomik	 durum	 çökecek.	 Bu	
yüzden	anne	söylemiyor,	 saklıyor;	bu	birinci	 sebep.	 İkinci	
sebep	ise	inkâr	durumu,	anne	kabul	edemiyor	bu	durumu.	
Kadın;	 kocasının,	 abisinin	 veya	 babasının	 bunu	 yaptığını	
kabul	 edemiyor	 veya	 kabul	 etmek	 istemiyor	 çünkü	
yakıştıramıyor.	 Üçüncü	 sebep,	 bazı	 annelerdeki	 inkâr	
psikolojisinin	 sebebi	 (çok	 da	 görülmemekle	 birlikte)	
kıskançlık;	 ‘nasıl	 benim	 kocam	 ben	 varken	 kızımı	 veya	
oğlumu	 tercih	 eder.’	 deyip	 çocuğa	 inanmamayı	 seçiyor.	
Kadın	 ya	 da	 erkek	 olarak	 hepimizde	 kültürel	 kodlar	 var,	
biz	bu	kodları	yıkarak	bu	vakıanın	olduğunu	kabul	etmek	
istemiyoruz.		

Ben	şunu	hep	söylüyorum	‘Ben	bunun	eğitimini	veriyorum,	
bu	 alanla	 ilgileniyorum	 ama	 bu	 demek	 değil	 ki	 yarın	
gazeteleri	açtığınızda	beni	fail	olarak	görmeyeceksiniz’.	En	



	

29	
	

yanlış	algılardan	biri	 ‘kadın	fail	yoktur’.	Sizce	neden	böyle	
bir	düşünce	var?	

Öğrenci:	 Fiziksel	 özelliklerden	 dolayı	 olduğunu	
düşünüyorum.	

Öğrenci:	 Belki	 de	 erkek	 maruz	 kaldığı	 durumun	 taciz	
olduğunun	farkında	olmayabilir.		

Öğrenci:	Arzulayan	taraf	erkektir	algısı	olduğundan	dolayı.	

Hoca:	Bütün	bunlar	var,	doğru.	Bir	de	şu	var,	annelik	algısı;	
doğum	 yapan	 kişi	 kendi	 çocuğuna	 ya	 da	 başka	 birinin	
çocuğuna	bunu	yapamaz,	algı	bu.	Biz	sanıyoruz	ki	annelik	
içgüdüsel	bir	şey.	Aslında	annelik	de	babalık	gibi	öğrenilen	
bir	şey.		

Lohusa	 Sendromu	 diye	 bir	 şey	 var	 hiç	 duydunuz	 mu	
bilmiyorum.	 Bu	 dönemde	 kadınların	 çocuklarını	 öldürme	
oranları	 çok	 fazla	 oluyor.	 Bu	 hukuken	 çok	 incelenmiyor.	
Bir	 davada	 şununla	 karşılaştım.	 17	 yaşında	 bir	 kadın	
doğum	yapmak	zorunda	kalıyor.	Çocuğu	aldıramıyor,	vakit	
geçiyor.	 Çocuğun	 babasıyla	 evlenemiyorlar.	 Çocuğu	
doğuruyor,	 kordon	 bağını	 da	 kesmiyor.	 Kesmesi	
gerektiğini	 bilmiyor.	 Daha	 sonra	 çocuk	 ölüyor.	 Mahkeme	
başkanı	(erkek)	diyor	ki;	‘sen	nasıl	akıl	edemezsin’.	Çocuğu	
öldürmekle	 suçlanıyor	 bu	 kadın.	 Daha	 sonra	 kadın	 bana	
dedi	 ki	 ‘ben	 hayatım	 boyunca	 hiç	 doğurmadım	 ki.	 Hekim	
de	 değilim.	 Ben	 neden	 kendi	 çocuğumu	 öldüreyim	 ki?	
Zaten	 doğurmak	 zorunda	 kalmışım.	 Öldürmek	 istesem	
zaten	başka	şekilde	öldürürdüm’	dedi.		

Çocuk	 istismarlarında	 üvey	 anneler	 var.	 Birçok	 erkek	 eş	
ikinci	 evliliğini	 yapmaktan	 dolayı	 yadırgandığı	 için	 böyle	
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bir	 durum	 olsa	 da	 söyleyemiyor.	 Bakıcı	 İstismarları,	 hiç	
duydunuz	mu	bilmiyorum	ama	çok	fazla	var.		

Bizim	ülkemizde	mağdurlar,	mahkemelere	güvenmiyorlar.	
Avukatlar	 açısından	 da	 mahkemeler	 çok	 zor	 geçebiliyor.	
Aslında	 her	 şey	 güllük	 gülistanlık	 değil.	 İleride	
mesleğinizde	 kollukla	 da	 çok	 uğraşacaksınız.	 Genç	
avukatların	 iş	 bilmediğini	 düşünüyorlar,	 cazgır	
olduğunuzu	 düşünüyorlar.	 Güveniniz,	 umudunuz	
kırılmasın	 fakat	 mücadele	 etmeniz	 gereken	 çok	 zor	 bir	
zihniyet	var.		

Ben	 çok	 zor	 kadın	 hâkimler	 de	 biliyorum.	 Bir	 erkekten	
daha	 ataerkil	 düşünebiliyorlar.	 Mahkeme	 başkanı	
mahkûmiyet	 isterken,	mağdura	 inanmayıp	 beraat	 isteyen	
kadın	 üye	 de	 biliyorum.	 Bir	 olayda	 alkol	 var	 diye	 kadın	
üyenin	 olaya	 bakış	 açısı	 değişti.	 Ben	 çok	 şaşırmadım,	
özelinde	de	nasıl	bir	düşünceye	sahip	olduğunu	biliyorum	
kadın	 üyenin.	 Şaşırdığım	 nokta,	 o	 kadar	 yıllık	 hâkim	
olmasına	 rağmen	 olaya	 hiç	 şüpheci	 yaklaşmamasıydı.	 Bir	
öğrencinin	bu	okula	girip	bu	okuldan	çıktığı	süre	boyunca	
bile	 düşüncesi	 çok	 değişiyor.	 Zaten	 değişmiyorsa	 sıkıntı	
var	 demektir.	 Bu	 okulun	 beni	 çok	 değiştirdiğini	
söyleyebilirim.		

Başka	bir	yanlış	algı;	 ‘Muhafazakâr	kadınlar	cinsel	şiddete	
uğramaz’.	 Benim	 birçok	 muhafazakâr	 müvekkilim	 var	 ve	
muhafazakâr	 kadınlar	 bu	 olayı	 anlatırken	 daha	 çok	
çekiniyorlar.	Çünkü	onların	üzerinde	böyle	bir	algı	var.		

Bizim	 ülkemizde	 bu	 tarz	 dosyalara	 bakan	 hâkimlerin	
sürekli	 okuyup	 bu	 konuda	 kendilerini	 geliştirmeleri,	
vizyon	 sahibi	 olmaları	 gerekiyor.	 Uygulamada	 ne	 yazık	 ki	
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bu	 böyle	 olmuyor.	 30	 yıllık	 hâkimin	 bile	 AİHM’nin	 en	
önemli	 içtihatlarından	 bile	 haberi	 olmuyor.	 Kendilerini	
geliştirmeye,	yenliklere	açık	olmuyorlar.		

AİLENİN	 KORUNMASI	 VE	 KADINA	 KARŞI	
ŞİDDETİN	 ÖNLENMESİNE	 DAİR	 KANUN	
(6284)	
Son	 değinmek	 istediğim	 bir	 şey	 var	 6284	 ailenin	
korunması	 ve	 kadına	 karşı	 şiddetin	 önlenmesine	 dair	
kanunla	 alakalı	 olarak.	 Ben	 bunun	 en	 kötü	 yansımasını	
kadın	müvekkilim	üzerinden	yaşadım.	Hala	da	yaşıyorum,	
kararı	 veren	 de	 kadın	 hakimdi.	 Neden	 aslında	 6284	
sanıldığı	kadar	etkili	bir	kanun	değil?	Onu	açıklayacağım.		

Eski	 bir	 erkek	 arkadaştan	 bahsediyoruz,	 psikopat	
derecesinde.	 Bana	 anlattıklarında	 (müvekkilim	 abisi	 ile	
gelmişti)	 ben	 bile	 abartıyor	 artık	 diye	 düşündüm.	 Adam	
dava	 sürecinde	 bana	 bile	 ulaştı	 3-4	 kere.	 Adamın	 avukatı	
var,	 avukatıyla	 da	 sürekli	 görüşüyoruz.	 Avukatı	 da	 çok	
makul	 bir	 insan,	 diyorum	 ki;	 uzaklaştırma	 kararı	 aldık,	
sizin	de	haberiniz	 var.	Müvekkilinize	 söyleyin	yasağı	 ihlal	
etmesin.	 Avukat	 hanım	 ben	 söylüyorum	 fakat	 dinlemiyor	
diyor	avukatı.	Biz	uzaklaştırma	kararı	aldık.	Kararı	 almak	
için	 de	 delil	 sunmanıza	 gerek	 yok.	 Çünkü	 bir	 ceza	
yargılaması	yok.	Bu	bir	koruyucu,	önleyici	tedbir,	o	yüzden	
olaya	müdahale	edebilmek	açısından	uzaklaştırma	kararını	
siz	 bir	 delil	 sunmasanız	 da	 hâkimler	 vermek	 zorunda.	
Adam	 yasağı	 sosyal	 medyadan	 ihlal	 ediyor	 sahte	 hesap	
açarak.	 Ben	 bile	 şok	 oldum.	 Biz	 ihlalden	 dolayı	 başvuru	
yaparken	erkek	memur	 ‘çok	 seviyordur,	 ne	 yapsın?’	 dedi.	
Kadın	 memur	 ‘şaka	 yapıyorsun	 galiba’	 deyince	 ciddi	
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değilim	dedi.	 En	 sonunda	 ihlalden	dolayı	 15	 gün	 zorlama	
hapsi	 verildi.	 Daha	 sonra	 üst	 mahkeme	 sahte	 hesapların	
ona	 ait	 olup	 olmadığı	 kesin	 değil	 diyerek	 zorlama	 hapsi	
kaldırdı.	 Mesela	 bu	 konuda	 sadece	 kadınlara	 koruma	
kararı	 istenebileceği	 şeklinde	 bir	 yanlış	 düşünce	 var,	
aslında	 bu	 böyle	 değil.	 Bazı	 hâkim	 savcılar	 bile	 6284’ü	
yanlış	biliyorlar.	Bence	hâkim	ve	savcıların;	6284	kanunu,	
aile	 içi	 şiddet,	 toplumsal	 cinsiyet,	 kadın	 erkek	 eşitliği	
konusunda	 kesinlikle	 çalıştırılması	 gerekiyor.	 Hâkim	 ve	
savcıların	 bu	 konuda	 yeterince	 bilgisi	 yok.	 O	 yüzden	
buradan	 çıktığınızda	 çok	 büyük	 hayal	 kırıklığına	
uğrayacaksınız.	 Bu	 insanlar	 nasıl	 hâkim,	 savcı,	 avukat	
olmuş	diye	ama	umudunuz	kırılmasın.		

Ceza	 Hukuku	 ile	 ilgilenecekseniz	 benim	 size	 en	 önemli	
tavsiyem,	şimdiden	hem	teorik	olarak	hem	de	pratik	olarak	
çalışmaya	 başlamanızdır.	 Bu	 alanda	 okumaya	 başlayın,	
çalışmaya	 başlayın.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemelerinde	 duruşma	
izleyebilirsiniz,	konferanslara	katılabilirsiniz.	Parayla	 ilgili	
probleminiz	 yoksa	 Ceza	 Hukukçularının	 yanında	
çalışabilirsiniz.		

Beni	dinlediğiniz	için	çok	teşekkürler,	iyi	akşamlar.		

Ebru	 Hoca:	 Bu	 dersin	 sizin	 açınızdan	 faydalı	 olduğunu	
düşünüyorum.	 Haftaya	 resepsiyon	 ile	 ilgili	 bir	 konu	
anlatacağım.	 Son	 hafta	 da	 sınav	 kapsamı	 ile	 ilgili	
bilgilendirme	yaparım.	İyi	akşamlar	arkadaşlar.		 	



	

33	
	

26.04.2019	

KODİFİKASYON	HAREKETLERİ	
Tanzimat	 Dönemi’nde	 anayasa	 hukukundaki	

gelişmeleri	 anlatmıştım.	 Onun	 haricinde	 de	 çeşitli	
alanlarda	 değişiklikler	 yapıldı.	 Bunların	 bir	 kısmı	
doğrudan	doğruya	İslam	Hukuku’nun	kodifiye	edilmesiyle	
ilgiliydi.	Bir	kısmı	da	özellikle	Fransa,	İtalya	kanunlarından	
iktibas	 yoluyla	 alınan	 kodifikasyonlardı.	 Tanzimat	
hareketiyle	 birlikte	 özellikle	 vatandaşlar	 arasında	 eşitlik	
ilkesi	öngörülmeye	başlandı.	Bu	eşitlik	nasıl	 sağlanacaktı?	
Bildiğiniz	 gibi	 İslam	 hukukundaki	 bazı	 ilkeler	 gereği	
Müslümanlar	ve	gayrimüslimler	arasında	çeşitli	farklılıklar	
vardı.	 Tanzimat	 öncesi	 gayrimüslimler	 devlet	 yönetimine	
alınmıyorlardı,	 asker	 olmaları	 mümkün	 değildi	 ve	
vergilendirmede	farklılaşma	vardı.	Bunun	haricinde	sosyal	
hayatta	 da	 bazı	 farklılıklar	 vardı.	 Özellikle	 şehirlerdeki	
yaşantıları	 esnasında	 Müslüman	 gibi	 görülmemeleri	 için	
kılık	 kıyafetlerinin	 renkleri	 farklıydı	 ya	 da	 örneğin	
şehirlerde	 Müslümanlarınkinden	 daha	 yüksek	 katlı	 evler	
yapamıyorlardı.	 Çoğu	 zaman	 şehirlerde	 de	
Müslümanlardan	 farklı	 mahallelerde	 yaşıyorlardı.	 Kendi	
içlerinde	 de	 ayrıma	 tabii	 idiler.	 Örneğin	 Rumlar	 farklı	
mahallede	Yahudiler	farklı	mahallelerde	oturabiliyorlardı.	

Hukuki	açıdan	bu	yasakların	dışında	bazı	uygulamalar	
açısından	 da	 farklılıklar	 vardı.	 Özellikle	 kişiye	 sıkı	 sıkıya	
bağlı	 olan	 haklarda	 kendi	 yargılamalarını	 kendileri	
yapıyorlardı.	 Örneğin	 Rumlar	 evlenme,	 boşanma	 gibi	
uyuşmazlıklarda	 veya	 miras	 davalarında	 patrikhanelere	
tabiiydi.	 Onun	 dışında	 Müslümanlar	 uyuşmazlıklarda	
doğrudan	doğruya	şeriat	hakimlerine	tabii	idiler.	Fakat	bir	
istisna	 vardı,	 gayrimüslimler	 istedikleri	 takdirde	 şeri	
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mahkemelerde	 de	 dava	 açabiliyorlardı	 fakat	 bu	 zorunlu	
değildi	 tabii.	 Şahitlik	 konusunda	 bir	 Müslümana	 şahit	
olamıyorlardı	 veya	 bir	 Hıristiyan	 daha	 sonra	 Müslüman	
olduysa	 şayet	 Hristiyan	 akrabaları	 onun	 mirasından	
faydalanamıyordu.	Bunun	gibi	çeşitli	hukuki	düzenlemeler	
vardı.	

Fakat	 daha	 sonra	 II.Mahmut’tan	 itibaren	 tebaa	
arasında	bir	eşitlik	ilkesi	güdülmüştü.	Daha	önce	bildiğiniz	
gibi	millet	sistemine	tabii	idiler.	Ayrı	ayrı	milletler	ayrı	ayrı	
hukuklara	 tabiiydi.	 Tanzimat’la	 birlikte	 artık	 düşünce	
yapısının	 da	 değişmesiyle	 ve	 çağa	 uygun	 olarak	 yavaş	
yavaş	 halk	 arasında	 bir	 eşitlik	 ilkesi	 sağlanmaya	 çalışıldı.	
Bu	 çok	 da	 fazla	 işe	 yaramadı.	 Çünkü	 gayrimüslimler	
arasında	 tatmin	 edici	 değişiklikler	 sağlamadı.	 Bu	 nedenle	
daha	sonraki	yıllarda,	1856’da	Islahat	Fermanı	çıkarıldı.	Bu	
bir	miktar	da	dış	etkiye	bağlıydı	bildiğiniz	gibi	fakat	bu	iyi	
niyetli	 eşitlik	 çabaları	 işe	 yaramadı.	 Neden	 yaramadı,	
özellikle	 hukuk	 alanında?	 Çünkü	 bir	 ikilik	 hakimdi	
Tanzimat’ta.	Dediğim	gibi	batılı	kanunlar	alınıyordu,	batılı	
hukuk	 sistemi	 gibi	 kanunlar	 yapılmaya	 başlanmıştı	 fakat	
tek	 bir	 hukuk	 sistemine	 tabi	 değillerdi.	 Şöyle	 ki	
mahkemelerde	 gördünüz	 -yanlış	 hatırlamıyorsam	
anlattım-	 Osmanlı	 Devleti’nde	 öncelikle	 Tanzimat	 öncesi	
şeri	 mahkemeler	 vardı	 bunun	 yanında	 biraz	 önce	
söylediğim	 cemaat	 mahkemeleri	 vardı.	 Onun	 haricinde	
kapitülasyonlarla	 birlikte	 yabancılar	 kendi	 konsolosluk	
mahkemelerini	 kurmuşlardı.	 Tanzimat’tan	 sonra	 bu	 üç	
mahkemenin	 yanına	 bir	 de	 batı	 kaynaklı	 kanunların	
uygulanılacağı	 Nizamiye	 Mahkemeleri	 kuruldu.	 Böylece	
dört	 ayrı	 hukuk	 sistemi	 bir	 arada	 uygulanmaya	 başlandı.	
Bunun	 dışında	 Osmanlı	 Devleti’nin	 kendi	 içinde	 üst	
kademede	 tartışmalar	 yaşanıyordu.	 Şöyle	 ki	 kimi	
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yöneticiler	 doğrudan	 doğruya	 bütün	 hukuk	 sisteminin	
batıdan	alınması	 taraftarıydılar	 ki	 bunlara	medeni	 kanun,	
özellikle	 aile	 hukukuna	 ilişkin	 kanunlar	 da	 dahildi.	 Fakat	
bir	 kısım	 yöneticiler	 ise	 şeriattan,	 İslam	 Hukuku’ndan	
ayrılınmaması	 gerektiğini	 savunuyorlardı.	 Eğer	 batılı	
kanunlar	 alınırsa	 dinin	 de	 elden	 gideceği	 yönünde	 fikir	
beyan	 ediyorlardı.	 İki	 grup	 arasındaki	 çatışma	 Osmanlı	
Devleti’nin	sonuna	kadar	sürdü.	Kimi	zaman	bir	grup	kimi	
zaman	 da	 diğer	 grup	 amiyane	 tabirle	 galip	 geldi.	 Yine	
doğrudan	 doğruya	 birinci	 kaynak	 olan	 Kur-an’da	
düzenlenen	 ilkeler,	 aile	 hukukuyla	 ilgili,	 miras	 ile	 ilgili	
konular	 İslam	hukuku	 içerisinde	düzenlendi.	Fakat	bunun	
dışında	 zaten	 padişahın	 iradesine	 bırakılmış	 olan,	 birincil	
kaynaklarda	 çok	 da	 fazla	 düzenlenmeyen	 hukuk	 dalları,	
ceza	hukuku,	ticaret	hukuku	gibi	konularda	batılı	kanunlar	
iktibas	yoluyla	alındı.	

1840	 TARİHLİ	 CEZA	 KANUNNAME-İ	
HÜMAYUNU	

Bunlardan	 ilki	 ceza	 hukuku	 alanında	 görüldü.	 Zaten	
Tanzimat	Fermanı’nda	da	öncelikle	 ceza	hukuku	alanında	
kanunlaştırma	 yapılacağı	 söylenmişti.	 Yine	 fermanın	
okunmasından	 7	 ay	 sonra	 3	 Mayıs	 1840	 yılında	 ilk	 ceza	
kanunu	kabul	 edildi.	 İslam	hukukunda	doğrudan	doğruya	
düzenlenmeyen	 suçlarda	 çeşitli	 değişikliklere	 gidildi.	 Bu	
zaten	 padişah	 tarafından	 düzenlenen	 bir	 alan	 olduğu	 için	
de	halk	tarafından	çok	da	fazla	tepki	almadı.	Bildiğiniz	gibi	
daha	öncesinde	de	Fatih	Sultan	Mehmet	ceza	kanunnamesi	
ile,	Kanuni	Sultan	Süleyman	da	aynı	alanda	çeşitli	kurallar	
koymuştu.	
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Tanzimat	öncesinde	de	özellikle	II.Mahmut	tarafından	
memurlarla	ilgili	yani	askerîlerleler	ilgili	ceza	düzenlemesi	
yapılmıştı	 ve	 bu	 düzenleme	 nedeniyle	 eşitsizlik	 söz	
konusuydu.	Reaya	için	bir	düzenleme	yoktu;	sadece	devlet	
görevlilerinin	 işleyeceği	 suçlarla	 ilgili	 bir	 düzenleme	
olduğu	 için	 Tanzimat	 sonrası	 ilk	 iş	 olarak	 ceza	 hukuku	
alanında	değişikliğe	gidildi.	Yine	bu	kanunnamedeki	amaç	
üst	 düzey	 memurların	 söylediği	 şekilde	 dağdaki	 çobanla	
paşaların	ya	da	bir	vezirin	eşit	olması	gerektiğiydi.		

-Bu	1840	tarihinde	yapılan	ilk	düzenleme	oldukça	ilkel	bir	
şekilde	yapılmıştı.		

-Suçları	 gruplara	 ayırıyordu	 özellikle	 önemli	 tarafı	 ölüm	
cezalarını	 sınırlıyordu.	 Bu	 ölüm	 cezalarının	 yerine	
getirilebilmesi	 için	 öncelikle	 padişahın	 onayını	 şart	
koşuyordu.		

-Bunun	 yanında	 bazı	 sakıncalar	 da	 içeriyordu.	 Yargıca	
herhangi	bir	hareket	alanı	tanımamıştı,	sayılan	suçlara	tek	
bir	cezayı	öngörüyordu.	Ve	hâkim,	yani	o	dönem	için	kadı	
suçun	 kendisine	 bakıp	 cezayı	 azaltma	 ya	 da	 artırma	 gibi	
hakka	sahip	değildi.		

-İlk	 kez	 hem	 şeri	 kanunlarla	 ilgili	 kuralların	 hem	 de	
padişahın	 kendi	 uhdesinde	 bulunan	 ceza	 hukukuyla	 ilgili	
kuralların	 birleştirildiği	 ilk	 kanundur.	 Bu	 nedenle	 her	 ne	
kadar	 düzgün	 bir	 kanunlaştırma	 tekniğiyle	 yapılmamış	
olsa	bile	çok	önemli	bir	adım	olarak	kabul	edilmesi	gerekli.	

KÂNUN-İ	CEDÎD	
1840	tarihli	ceza	kanunundan	kısa	bir	süre	sonra	yine	

1851’de	bunun	yerine	yeni	bir	ceza	kanunu	yapıldı	Kânun-
i	 Cedîd	 adıyla.	 Burada	 ilk	 kez	 tekerrür	 ve	 iştirake	 ilişkin	
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kurallar	 getirildi.	 Ama	 yine	 de	 eski	 kanuna	 oranla	 çok	
büyük	bir	yenilik	içerdiğini	söyleyemeyiz.	Bu	yeni	kanunun	
da	önemli	noktası	 İslam	ceza	hukukunda	var	olan	 ilkenin	
değiştirilmiş	 olması,	 mirasçıların	 isteğiyle	 kısasa	
gidilebilecek	 hallerde	 ya	 da	 yine	 istekleriyle	 diyete	
gidilebilecek	hallerde	artık	devletin	de	söz	hakkı	olmasıdır.	
Yani	mirasçılar	 ‘Biz	 suçun	 cezalandırılmasını	 istemiyoruz,	
diyet	 olarak	 ödenmesini	 istiyoruz’	 deseler	 bile	 devlet	
re’sen	 bu	 suçlara	 bakabilecekti.	 Fakat	 o	 dönem	 henüz	
savcılık	kurumu	bulunmadığı	için	bu	devlet	müdahalesinin	
cezalandırmasının	 ne	 şekilde	 yapılacağı	 kanunda	
açıklanmamıştı.	Daha	sonraki	kanunlara	bırakılmıştı.	

1855	MEN'-İ	İRTİKÂB	KANUNNÂMESİ	
Bunun	dışında	yine	1855	tarihlinde	‘Rüşvet	ve	Zimmet	

Suçları	 ile	 İlgili	 Kanunname’	 adında	 kanun	 gücünde	 bir	
nizamname	 yayımlandı.	 Bu	 nizamname	 ile	 ilk	 kez	 ceza	
hukukuna	 batı	 etkisinin	 girdiğini	 görüyoruz.	 Fransız	
mevzuatından	alınmış	bir	nizamname	idi.	

1858	CEZA	KANUNNAME-İ	HÜMAYUNU	
1858	tarihinde	yeni	bir	ceza	kanunnamesi	yayımlandı.	

Bunu	da	1810	 tarihli	Fransız	Ceza	kanununun	çevirisi	 idi.	
Türk	 Ceza	 Hukuku’nun	 temeli	 olarak	 bu	 kanunu	 kabul	
ediyoruz.	Birçok	yerde	doğrudan	doğruya	Fransız	kanunu	
çevrilmiştir	 ama	 buna	 ek	 olarak	 birincil	 kaynakların	
düzenlediği	bazı	konularda	ek	olarak	şeri	hükümler	de	bu	
ceza	 kanununda	 yer	 almaktaydı.	 1900lü	 yılların	 başına	
kadar	 bu	 bahsettiğim	 kanuna	 çeşitli	 eklemeler	 yapıldı	 ve	
1911	 tarihinde	 ise	 bu	 kanun	 değiştirildi.	 Yine	 Türkiye	
Cumhuriyeti’nin	ilk	ceza	kanunu	olan	ve	İtalya’dan	iktibas	
ettiğimiz	 kanunun	 bir	 kısmı	 alındı.	 Bu	 da	 cumhuriyet	
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döneminde	 ceza	 kanununun	 doğrudan	 doğruya	 ve	 itiraz	
olmadan	 benimsenmesinde	 en	 önemli	 gerekçe	 olarak	
kabul	 edilir.	 Çünkü	 zaten	 1911	 tarihinde	 İtalyan	 Ceza	
Kanunu’nun	büyük	bir	kısmı	çevrilip	Osmanlı	ceza	hukuku	
sistemine	eklemlenmişti.	

Yargılama	 hukuku	 ile	 ilgili	 de	 çeşitli	 düzenlemeler	
yapıldı.	 1879	 tarihinde	 Fransız	 Ceza	 Yargılaması	 Kanunu	
iktibas	 edildi,	 çevrilerek	 hukuk	 sistemine	 dahil	 edildi.	
Çünkü	 biraz	 önce	 söylediğim	 nizamiye	 mahkemelerinin	
uygulayacağı	 ceza	 usul	 hukukuna	 ihtiyaç	 vardı.	 Bu	 çeviri	
yoluyla	 da	 Osmanlı	 hukuk	 sistemine	 girdi.	 Bu	 kanun	 da	
1929	yılına	kadar,	cumhuriyet	döneminde	de	uygulandı.	

TANZİMAT	DÖNEMİ	İDARİ	HUKUK	
Tanzimat	 döneminde	 İdari	 Hukuk	 ile	 ilgili	 de	

düzenlemeler	 yapıldı.	 Bu	 düzenlemeler	 de	 üç	 ana	 alanda	
gerçekleştirildi.	

1. İdari	yargı,		
2. İdari	denetim	
3. Taşra	teşkilatı			

alanlarında	ileri	düzeyde	değişiklikler	yapıldı.	

Bildiğiniz	 üzere	 II.Mahmut	 döneminde	 yönetim	
işlerinde	 danışılması	 amacıyla	 Meclis-i	 Vâlâ-yı	 Ahkâm-ı	
Adliye	adında	bir	meclis	kurulmuştu.	Özellikle	memurların	
yargılanması	ve	memurlarla	reaya	arasındaki	çekişmelerin	
düzenlenmesi	amacıyla	kurulmuştu.	Bu	kurul	Tanzimat’tan	
sonra	 geliştirildi.	 1854	 tarihinde	 Meclis-i	 Ali-i	 Tanzimat	
adını	aldı.	Onun	haricinde	de	1861	yılında	Meclis-i	Ahkam-
ı	 Adliye	 adında	 bir	 kurul	 kuruldu	 ve	 bu	 iki	 kurul	
birleştirildi.	 Yavaş	 yavaş	 gelişen	 bu	 kurullar	 cumhuriyet	
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tarihinin	 yapı	 taşlarını	 oluşturacaktı.	 Hepsi	 II.Mahmut’tan	
itibaren	 yavaş	 yavaş	 idare	 hukukuna	 giren	 bu	 kurullar	
öncelikle	 Danıştay’ın	 daha	 sonra	 Yargıtay	 ve	 Sayıştay’ın	
temellerini	oluşturdu.	

1858	OSMANLI	ARAZİ	KANUNNÂMESİ	
Bunun	 haricinde	 toprak	 hukuku	 ile	 ilgili	

düzenlemelerin	yapıldığını	görüyoruz.	Tanzimat	öncesinde	
Osmanlı	devletinin	kuruluşundan	itibaren	ortaya	çıkarılan	
ve	 uygulanan	 toprak	 sistemi	 &	 hukuku	 son	 yüzyıllarda	
çöküşe	geçmişti.	Özellikle	II.Mahmut	döneminde	dirliklerin	
de	kaldırılmasıyla	birlikte	ortada	bir	boşluk	vardı.	Bununla	
ilgili	 de	 ‘arazi	 kanunnamesi’	 adı	 verilen	 bir	 düzenleme	
yapıldı.	Bu	kanunname	yine	İslam	hukuku	düzenlemelerini	
içeriyordu.	Batılı	bir	etki	ile	yapılmamıştı	sadece	tek	etkisi	
bugünkü	 anlamda	 sistematik	 bir	 şekilde	 düzenlenmiş	
olmasıydı.	Yani	bablar	ve	maddeler	halinde	düzenlenmişti.	
Onun	dışında	şeri	hükümler	 içeriyordu.	Buna	göre	 toprak	
sistemi	düzenlendi.	

Öncelikle	 ‘arazi-i	 memluke’	 adı	 verilen	 ve	 Osmanlı	
devletinde	 çok	 da	 fazla	 görülmeyen	 alan	 düzenlendi.	 Bu	
topraklar	 özel	 şahısların	 doğrudan	 doğruya	 kendi	
mülkiyetinde	 olan	 topraklardı.	 Bunlar	 da	 dörde	
ayrılıyordu:	

-Köy,	 kasaba	 ve	 kentler	 içerisindeki	 arsalar	 ya	 da	 bu	
yerleşim	 yerlerine	 çok	 yakın	 hemen	 kenarında	 bulunan	
arsalar	

-En	 fazla	 kent	 dışında	 yarım	 dönümlük	 tarlalar	 özel	
kişilerin	yani	reayanın	mülkiyetinde	olabiliyordu.	



	

40	
	

-Çok	 sınırlı	 olmak	 üzere	 miri	 (devlete	 ait)	 araziden	
şeri	hukuk	kurallarına	göre	özel	kişilere	geçmiş	mülkler	de	
yine	arazi-i	memluke	içerisinde	sayılıyordu	

-En	 nihayetinde	 de	 öşür	 ve	 haraç	 vergisi	 alınan	
gayrimüslim	toprakları	bu	arazi	içerisinde	sayılıyordu.	

Bunun	dışında	 ‘arazi-i	miriye’	de	tanımlandı.	Bunların	
mülkiyeti	doğrudan	doğruya	devlete	aitti	 fakat	üzerindeki	
tasarruf	hakkı	yine	reayanın	olacaktı.	

Üçüncü	olarak	da	kanunda	‘arazi-i	mevkufe’	geçiyordu.	
Bunu	 da	 vakfedilmiş	 topraklar	 olarak	 özetleyebiliriz	
kısaca.		

Son	 olarak	 da	 ‘arazi-i	 metruke’	 tanımlandı.	 Bu	 da	
kimsenin	 mülkiyetinde	 ve	 tasarrufunda	 olmayan	
topraklardı.	 Belirli	 bir	 ama	 tahsis	 edilmemişlerdir	 ve	
çoğunlukla	yerleşim	yerlerine	çok	uzakta	ve	ekime	müsait	
olmayan	topraklar	olarak	kabul	ediliyordu.	

Dediğim	gibi	özellikle	Hanefi	kurallarına	göre	var	olan	
düzenlemeler,	 tek	 bir	 kitap	 altında	 toplanmıştı.	 İlk	 kez	
böyle	 bir	 şey	 yapılmıştır	 o	 nedenle	 de	 önemlidir.	 Fakat	
herhangi	 bir	 doğrudan	 yenilik	 içermez.	 Özellikle	
cumhuriyet	 sonrasında	 da	 bu	 konuyla	 ilgili	 düzenleme	
yapılana	kadar	söz	konusu	kanun	yürürlükte	kaldı.	

1869	TABİİYET-İ	OSMANİYE	KANUNNAMESİ	
Hukuk	 alanında	 bir	 başka	 değişiklik	 ise	 Vatandaşlık	

Hukukudur.	Yine	II.Mahmut	tarafından	‘Tebaam	dinleri	ne	
olursa	 olsun	 eşittir’	 denilmişti.	 Bunun	 üzerine	 de	 önce	
Tanzimat	 Fermanı	 sonra	 da	 Islahat	 Fermanı	 ile	 bu	 eşitlik	
gerçekleştirilmeye	 çalışıldı	 ama	 pek	 de	 fazla	 işe	
yaramadığını	 söylememiz	 mümkün.	 Fakat	 vatandaşlık	
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hukuku	 alanında	 yine	 Tanzimat’tan	 sonra	 büyük	
değişikliklere	 gidildi.	 Eskiden	 reaya	 olarak	 tanımlanan,	
gruplara	ayrılmış	olan	hak	yavaş		yavaş	birleşmeye	başladı.	
Bu	eşitliği	sağlama	amacıyla	yine	Babıali	tarafından	çeşitli	
nizamnameler	 çıkartıldı.	 Rum,	 Ermeni	 ve	 Yahudi	
cemaatlerine	 ilişkin	 düzenlemeler	 getirildi.	 Bu	
düzenlemelerle	 birlikte	 doğrudan	 doğruya	 ruhani	
liderlerin	 elinde	 olan	 yani	 patriğin,	 hahambaşının	 elinde	
olan	 bazı	 yetkiler	 kısmen	 de	 olsa	 yine	 kendi	
cemaatlerinden	çıkacak	din	adamı	olmayanların	da	 içinde	
bulunduğu	 bir	 kurula	 devredildi.	 Böylece	 doğrudan	
doğruya	 dini	 yöneticilerin	 elinde	 olan	 bazı	
gayrimüslimlere	 yönelik	 haklar	 ilk	 adım	 olarak	 daha	 -
doğru	 bir	 tanım	 değil	 ama-	 seküler	 kişilerin	 uhdesine	
tanımlandı.	Bu	kurul	sonrasında	da	artık	İslam	hukukunda	
bulunan	 ve	 zimmet	 akdi	 olarak	 adlandırdığımız	
gayrimüslimlerin	 düzenlendiği	 kurallar	 tamamen	
kaldırıldı.	 Böylece	 ilk	 olarak	 İslam	 hukuku	 tarihinde	
‘vatandaşlık’	 kavramı	 Osmanlı	 devletinde	 yürürlüğe	 girdi.	
Artık	padişahın	tebaası	yoktu,	Osmanlı	vatandaşları	vardı.	
1851	 tarihinde	 de	 Fransız	 Vatandaşlık	 Kanunu’ndan	
esinlenilerek	 Osmanlı	 Devleti’nde	 ilk	 vatandaşlık	 kanunu	
yürürlüğe	 girdi.	 Kanunla	 Osmanlı	 devletinde	 yaşayan	
bütün	halk	Osmanlı	vatandaşıdır	 ilkesi	getirildi.	Başka	bir	
ülkenin	 vatandaşı	 olup	 Osmanlı	 devleti	 vatandaşı	 olmak	
isteyenler	de	Babıali’nin	izniyle	artık	vatandaş	olabilecekti.	
Yine	 İslam	 hukuku	 devlet	 sistemine	 göre	Müslüman	 olan	
herkes	 ırkı	 ne	 olursa	 olsun	 Osmanlı	 devletine	 yerleştiği	
anda	reaya	statüsüne	sahip	oluyordu.	Burada	daha	sonraki	
yıllarda	 Tanzimat	 öncesinde	 Şia-Sünni	 ayrımı	 görülse	 de	
genel	 kural	 herhangi	 bir	 ülkeden	 gelen	 Müslümanlar	
Osmanlı	 Devleti’ne	 yerleştikleri	 andan	 itibaren	 reaya	
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statüsündeydi.	 Bu	 vatandaşlık	 kanunundan	 itibaren	 ise	
ancak	 Babıali’nin	 izniyle	 vatandaş	 olunabilecekti.	 Bunun	
dışında	yine	Kanun-i	Esasi’de	yer	alan;		

‘Devleti Osmaniye tabiiyetinde bulunan efradın cümlesine her 
hangi din ve mezhepten olur ise olsun bi-lâ istisna Osmanlı tabir 
olunur..’ (madde 8)		

ilke	 de	 artık	 bunun	 doğrudan	 doğruya	 pozitif	 hukuk	
kuralları	 arasında	 olduğunu	 gösteriyordu.	 Zimmi-
Müslüman	 ayrımı	 vatandaşlık	 kanunuyla	 birlikte	 tam	
olarak	kalkmıştı	ve	perçinlendiği	yer	ise	yine	anayasa	idi.	

1868-1876	MECELLE-İ	AHKÂMI	ADLİYYE	
Bir	 başka	 alanda	 da	 yenilikler	 görüldü;	 özel	 hukuk	

alanında	 ve	 özellikle	 de	 medeni	 hukuk-borçlar	 hukuku	
alanında.	 Burada	 dersin	 başında	 bahsettiğim	 iki	 grubun	
çok	 büyük	 çatışmaları	 oldu,	 fikir	 ayrılıkları	 görüldü.	
Özellikle	 yine	 Tanzimat	 Dönemi’nin	 düzenleyicilerinden	
biri	 olan	 Ali	 Paşa	 ile	 tarihçi	 Ahmet	 Cevdet	 Paşa	 arasında	
çekişmeler	 yaşandı.	 Şöyle	 ki	 Ali	 Paşa	 özellikle	 medeni	
kanunun	 doğrudan	 doğruya	 batılı	 kanunlardan	 alınması	
gerektiğini	söylüyordu	ve	o	dönem	için	de	Fransız	Medeni	
Kanunu’nu	 öneriyordu.	 Ahmet	 Cevdet	 Paşa	 ise	 bunun	
mümkün	 olamayacağını,	 bir	 İslam	 devletine	 Müslüman	
olmayan	 bir	 ülkenin	 medeni	 kanununun	 alınamayacağını	
ve	 eğer	 kanunlaştırma	 yapılacaksa	 bunun	 ancak	 İslam	
şeriatı	 içerisinden	 alınıp	 düzenlenebileceğini	 söylüyordu.	
Bu	 tartışmaların	 neticesinde	 artık	 bir	 medeni	 kanuna	
ihtiyaç	 açık	 bir	 şekilde	 ortaya	 çıktığı	 ve	 bundan	
dönülemeyeceği	için	(çünkü	İslam	hukuku	sisteminde	özel	
hukuk	 alanında	 belirli	 bir	 kanun	 yoktu;	 kadılar	 çeşitli	
yerlerden	 kurallar	 bulup	 uygulamaya	 çalışıyordu)	 Ahmet	
Cevdet	 Paşa	 ve	 taraftarları	 da	 galip	 gelince	 bir	 medeni	
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kanun,	 borçlar	 kanunu	 hazırlama	 çalışmaları	 başladı.	
Bunun	 için	 de	Mecelle	Meclisi	 kuruldu.	 1868-1876	 yılları	
arasında	 bu	 medeni	 kanun	 düzenlendi.	 Ancak	 diğer	
kanunlar	gibi	önce	hazırlanıp	sonra	yürürlüğe	konulmadı.	
Kitap	 adını	 verdiğimiz	 çeşitli	 bölümler	 hazırlandıkça	
yayımlandı	 ve	 yürürlüğe	 girdi.	 Ve	 toplam	 16	 tane	 kitap	
1876	 ya	 kadar	 yürürlüğe	 sokuldu.	 Fakat	 bu	 Mecelle-i	
Ahkamı-	 Adliyye’ye	 medeni	 kanun	 diyebilir	 miyiz?	 Pek	
mümkün	 değil	 çünkü	 medeni	 kanunda	 olması	 gereken	
birçok	konu	ihmal	edildi	veya	kasti	olarak	geriye	bırakıldı.	
İçeriğine	baktığımızda	bu	16	kitap	dışında	bir	mukaddime-
giriş	 maddesi	 var	 onun	 dışında	 99	 açıklayıcı	 madde	 var,	
genel	 hükümleri	 içeriyor.	 Fakat	 açıklama	 özelliğine	 haiz	
uygulanma	 imkânı	 olmayan	 maddeler.	 Uygulanacak	
maddeler	16	kitaptan	oluşuyor.	Bu	16	kitap	özellikle	alım	
satımla	ilgili,	kirayla	ilgili,	havale,	defin,	emanet,	bağışlama,	
zorla	 tasarruftan	 men	 veya	 ortaklıklarla	 ilgili	 hükümleri	
içeriyor.	Buna	ek	olarak	vekalet	akdi,	sulh	ve	ibra	ile	 ilgili	
hükümler	 yer	 alıyor.	 Dava	 açma	 davanın	 görülme	
koşullarıyla	 ilgili	 hükümler	 yer	 alıyor.	 Bunun	 dışında	
deliller	ve	yeminlerle	ilgili,	en	nihayetinde	de	yargılama	ile	
ilgili	 hükümler	 yer	 alıyor.	 Gördüğünüz	 gibi	 hem	 usulle	
hükümler	hem	de	bir	miktar	borçlarla	ilgili,	çok	çok	az	da	
olsa	eşyayla	ilgili	hükümler	var	fakat	miras,	aile	hukuku	ve	
kişiler	 hukuku	 ile	 ilgili	 herhangi	 bir	 hüküm	 bulunmuyor.	
Bunun	 da	 nedeni	 şöyle	 açıklanıyor:	 Bu	 bahsettiğim	
borçlarla	 ilgili	 az	 da	 olsa	 eşyayla	 ilgili	 hükümler	 yine	
doğrudan	 şeriat	 tarafından	 düzenlenmeyen,	 yöneticilerin	
kanun	 koyma	 yetkisiyle	 yapılan	maddeler.	 Fakat	 özellikle	
evlilik,	 boşanma,	 miras	 gibi	 konular	 doğrudan	 birincil	
kaynaklardan	 bize	 gelen	 düzenlemeler	 ve	 eğer	 biz	 bu	
Mecellenin	 içerisine	 söz	 konusu	 kuralları	 da	 koyarsak	
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kabul	 edilmeme	 ihtimali	 var	 ve	 bütün	 Mecellenin	 kabul	
görmeme	 ihtimali	 olduğu	 için	 ve	 çok	 büyük	 tartışmalara	
yol	açabilme	durumu	da	olduğu	için	biz	bunları	daha	sonra	
düzenleyelim	 ama	 kabul	 edilebilecek	 olanları	 da	 şimdi	
yapabiliriz	 gibi	 bir	mantalite	 ile	 düzenlendi.	 Fakat	 her	 ne	
kadar	 ekleyeceğiz	 denilse	 de	 aile	 hukuku	 ile	 ilgili	
konularda	 1917	 tarihine	 kadar	 herhangi	 bir	 çalışma	
görülmedi.	 Yine	 Mecellenin	 içinde	 İslam	 hukuku	
düzenlemeleri	 yer	 almakta,	 batılı	 kanunlardan	 bir	 iktibas	
bulunmamakta.	Ve	yine	Hanefi	düzenlemelerini	içermekte,	
Sünni	 mezheplerden	 olan	 Şafiilerin,	 Hanbelilerin	 ya	 da	
Malikilerin	 uygulamalarını	 içermemekte.	 Bu	 da	 Osmanlı	
topraklarında	 yer	 alan	 diğer	 mezhep	 okullarına	 mensup	
vatandaşlar	 için	de	olumsuz	bir	durum	olarak	görülmekte	
idi.	Fakat	Mecelle	’ye	rağmen	Osmanlı	hukukçuları	yine	de	
Fransız	 Medeni	 Kanununu	 çevirdi	 1885	 yılında	 bunu	
gerçekleştirdiler	 ve	 1913’te	 de	 İsviçre	 Medeni	 Kanununu	
çevirdiler	ve	en	nihayetinde	1916	yılında	da	Alman	Medeni	
Kanunu’nu	çevirdiler.		

1917	HUKÛK-I	ÂİLE	KARARNAMESİ	
Her	dönem	bu	kanunların	yine	de	Mecellenin	yerinde	

iktibas	 edilmesi	 tartışması	 devam	 etti.	 Sonunda	
bahsettiğim	aile	hukuku	ile	ilgili	düzenleme	1917	tarihinde	
Hukûk-ı	 Âile	 Kararnamesi	 olarak	 yürürlüğe	 girdi.	 Bu	
kararname	 ile	 birlikte	 üç	 ayrı	 dinin	 sadece	 evlenme	 ve	
boşanma	 ile	 ilgili	 hükümleri	 düzenlenmişti.	 Nafaka	 veya	
diğer	hükümler	bu	düzenlemenin	 içinde	yoktu.	Yine	batılı	
etkiden	yararlanılmaksızın	kabul	edildi.	En	büyük	yeniliği	
ilk	kez	 İslam	hukuku	tarihinde	medeni	hukuk	alanında	üç	
ayrı	dinin	hükümlerinin	bir	kitapta	birleştirilmiş	olmasıdır.	
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Peki	 daha	 önce	 Mecelle	 ile	 birlikte	 yayımlanmasına	
cesaret	 edilemeyen	 bu	 kararname	 nasıl	 oldu	 da	 1917’de	
kabul	 edilebildi?	 Şöyle	 ki	 artık	 kadınlar	 da	 az	 da	 olsa	 iş	
hayatına	 girmeye	 başlamıştı.	 Özellikle	 savaşların,	 I.Dünya	
Savaşı’nın	da	etkisiyle	erkek	nüfusunda	azalma	olduğu	için	
küçük	 de	 olsa	 sanayi	 tesislerinde	 kadınlar	 da	 çalışmaya	
başlamıştı	 ve	 yavaş	 yavaş	 da	 kadın	 hakları	 ile	 ilgili	 de	
çalışmalar	 başlamıştı.	 Her	 ne	 kadar	 bazı	 gruplar	 Osmanlı	
devletinde	 çok	 eskiden,	1850lerden	 beri	 kadın	 hakları	 ile	
ilgili	mücadeleler	yapıldığını	iddia	etseler	de	çok	küçük	bir	
grubun	 çalışmaları	 olduğunu	 söyleyebiliriz	 bunların.	 Ama	
asıl	 mücadele	 1910lardan	 sonra	 doğrudan	 doğruya	
kadının	çalışma	hayatına	girmesiyle	başladı.	Hatta	kadınlar	
greve	de	başladılar	bu	tarihler	içerisinde.	Bu	nedenle	artık	
kamuoyu	 aile	 hukuku	 ile	 ilgili	 düzenlemelerin	 de	
yapılabileceğini	 kabul	 etti,	 içselleştirdi	 ve	 meşru	 gördü.	
Sonuç	olarak	da	çeşitli	şekillerde	kadına	daha	fazla	haklar	
tanıyan	kanunname	ortaya	çıktı.	Çok	eşlilik	sınırlandırıldı,	
kadının	 iznine	 tabi	 kılındı.	 Boşanma	 ile	 ilgili	 nedenler	
artırıldı.	Kadının	mahkemede	kendi	 isteğiyle	boşanabilme	
hakkı	 daha	 da	 genişletildi.	 Ayrıca	 Hıristiyanlar	 ve	
Musevilerle	 ilgili	 hükümleri	 de	 içinde	 barındırmaktaydı	
fakat	 karışık	 bir	 dönemdi.	 Özellikle	 gayrimüslimlerin	
cemaatlerinin	 haklarını	 da	 bir	 miktar	 kısıtladığı	 için	
Müslümanlardan	daha	çok	gayrimüslimler	tarafından	tepki	
aldı.	 Ve	 İstanbul’un	 işgali	 sonrasında	 işgal	 kuvvetlerinin	
baskısı	 ile	 1918’in	 ortalarında	 yürürlükten	 kaldırıldı.	 Bu	
konuda	 çeşitli	 tartışmalar	 var	 çünkü	 işgalden	 itibaren	
İstanbul	 Hükümetinin	 aldığı	 kararları	 Ankara	 Hükümeti	
tanımıyor.	 Bu	 nedenle	 diyorlar	 ki	 aslında	 İstanbul	 işgal	
altında	 olduğu	 için	 Bâb-ı	 Âli'nin	 aldığı	 kararlar	 yok	
hükmündedir	diyor.	Ancak	1918’den	itibaren	biz	herhangi	
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bir	 uygulamasına	 dair	 bir	 veri	 bulamadık,	 yani	 arşivlerde	
Hukûk-ı	Âile	Kararnamesi’nin	getirdiği	yeniliklerle	ilgili	bir	
uyuşmazlığa	 rastlamadık.	 Belki	 daha	 sonraki	 yıllarda	
buluruz	 ama	 bilmeniz	 gereken	 şu;	 1	 buçuk	 sene	 boyunca	
Türk-İslam	devletlerinin	ilk	aile	hukuku	kanunu	uygulandı.	
Fakat	 şöyle	 bir	 özelliği	 var;	 daha	 sonra	 Osmanlı	
devletinden	 ayrılan	 diğer	 Müslüman	 devletler	 uzunca	
yıllar	 bu	 kanunu	 uyguladılar.	 1980lere	 kadar	 İsrail’de	
Müslümanlar	için	bu	kararname	uygulandı	bunun	yanında	
Mecelle	 de	1926’da	Medeni	Kanun’la	 birlikte	 yürürlükten	
kaldırıldı	 ama	 yine	 Irak,	 Suriye	 gibi	 ülkelerde	 uzun	 yıllar	
uygulanma	imkanı	buldu.	

En	 nihayetinde	 medeni	 kanun	 olarak	
adlandırabileceğimiz	 (aslında	 modern	 medeni	 kanunlarla	
uyuşmayan)	Mecelle	ve	 tartışılmakla	birlikte	Hukuk-i	Aile	
Kararnamesi	1926’da	Tatbikat	Kanunu’nun	43.maddesi	ile	
yürürlükten	kaldırıldı.	

Ticaret	 hukuku	 ile	 ilgili	 de	 çeşitli	 değişiklikler	
görülmekte	 Tanzimat’tan	 itibaren.	 Yine	 çoğunlukla	 bu	
alanda	 batılı	 kaynaklardan	 resepsiyon	 yoluyla	 kuralların	
alındığını	söyleyebiliriz.	Bir	tek	doğrudan	yasaklanan	faizle	
ilgili	konularda	İslam	hukuku	kuralları	uygulandı.			

Son	 olarak	 mahkemeler	 alanında	 değişiklikler	
olduğunu	 söylemiştim.	 Nizamiye	 Mahkemeleri	
kurulduktan	 sonra	 usul	 hukuku	 alanında	 Avrupa	
ülkelerinden	 iktibaslar	 oldu.	 Netice	 olarak	 toparlamak	
gerekirse	 Tanzimat	 hukuk	 hareketleri	 çok	 iyi	 niyetli	
yapılmış	 hareketlerdir	 ve	 hukuk	 birliğini	 sağlamak	
amacıyla	yapılmış	hareketlerdir.	Fakat	bu	çalışmalar	sonuç	
olarak	 daha	 büyük	 bir	 karışıklığa	 neden	 olmuştur.	 Hem	
İslam	 hukuku	 hem	 de	 kısmen	 de	 olsa	 batılı	 hukukun	



	

47	
	

etkisiyle	 birlikte	 çeşitli	 uyuşmazlıklar	 ve	 yetki	 sorunları	
ortaya	 çıktı.	 Güçlerini	 kaybetmek	 istemeyen	 kadılar	 ve	
Şer’iye	 mahkemeleri	 ile	 yeni	 kurulmuş	 olan	 Nizamiye	
mahkemeleri	 arasında	 çatışmalar	 yaşandı	 ve	 her	 ikisi	 de	
Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 kuruluşuna	 kadar	 görevlerini	
sürdürdüler.	

Bunun	 dışında	 yine	 bizim	 fakülteyi	 de	 ilgilendiren	
kısmı	 nizamiye	 mahkemelerinde	 hakimlere	 ihtiyaç	 vardı.	
Bu	 nedenle	 öncelikle	 Galatasaray	 Lisesi’nde	 Mekteb-i	
Şahane	 ’de	 bir	 hukuk	 bölümü	 açıldı	 daha	 sonra	 bu	
Darülfünun	 Hukuk	 Mektebi	 olarak	 adlandırıldı.	 1933	
reformu	 ile	 modern	 üniversite	 halini	 aldı.	 İstanbul	
Hukuk’un	 tarihini	 hukuk	 fakültesi	 mecmuasında	 da	
bulabilirsiniz	:)	

Haftaya	 hangi	 konulardan	 sorumlu	 olacağınızı	
söyleyeceğim,	 bütün	 notlar	 elinizde	 olmuş	 olacak.	 Onun	
dışında	da	belki	bir	genel	tekrar	yaparım	ama	kesin	değil;	
sayınıza	 bağlı	 ve	 arzu	 ederseniz	 dersimden	 önceki	 uzun	
aradan	 başlatabilirim	 dersi	 beklememeniz	 için	 çünkü	 bir	
yarım	 saat	 sürecek	 en	 fazla.	 (Oylama	 yapıldı)	 Haftaya	
18:50	de	başlarız	o	zaman.	İyi	akşamlar.	
	

03.05.2019	

Merhaba	 arkadaşlar,	 artık	 bitirdik	 dönemi.	 Son	 notları	
yollayacağım	size,	buraya	bırakıyorum	notları	yazılı	olarak.	
İsteyen	bir	arkadaşınız	alsın	yazılı	olarak.		

SINAV	HAKKINDA	BİLGİLENDİRME	
Metin	sorusu	soracağım	sınavda.		
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Ödevler	 gelmeye	 başladı,	 gelen	 ödev	 sayısı	 geçen	 seneye	
göre	daha	yüksek,	bu	sevindirici.	Okulda	olmadığım	günler	
de	getirebilirsiniz	ödevleri,	kimseyi	bulamazsanız	ödevleri	
odamın	kapısının	altından	bırakmanız	yeterli.	

Öğrenci:	Hocam,	odanız	neresi?	

Hoca:	Odam	26	numaralı	oda,	çay	ocağının	karşısında.		

Sınav	 günü	 ödevi	 getirenlerin	 listesini	 açıklayıp	 kapıya	
asacağım.	 Ödev	 için	 puan	 verme	 söz	 konusu	 değil	 ilk	
aşamada,	 sınav	 sonrasında	 ödevleri	 yoklama	 ile	 birlikte	
değerlendireceğim.		

Sınavda	kaç	soru	soracağım	hakkında	henüz	bir	bilgim	yok	
ama	 zannediyorum	 ki	 5'den	 az	 olmayacak.	 Vize	 ile	 final	
arasında	 da	 adaletli	 bir	 denge	 tutturmayı	 düşünüyorum.	
Şöyle	ki;	2	vize	sorusu	olursa	3	ya	da	4	tane	soru	bu	dönem	
içerisinde	 anlattıklarımdan	 çıkacak.	 Bu	 yüzden	 vize	
öncesinde	anlattıklarıma	da	çalışmanızı	tavsiye	ediyorum.		

Bildiğiniz	 gibi	 genel	 olarak	 Mehmet	 Akif	 Aydın	 hocanın,	
Türk	 Hukuk	 Tarihi	 kitabını	 takip	 ettik.	 Onun	 dışında	 bir	
kitaptan	 daha	 yararlandım	 notlarımda.	 Ahmet	 Mumcu,	
Coşkun	 Üçok	 ve	 Gülnihal	 Bozkurt’un	 Türk	 hukuk	 tarihi	
kitabı.	

Öncelikle	 işlemediğim	 konuları	 söyleyeyim	 ki,	 fazla	
çalışmayın.	 Çoğunlukla	 özel	 hukuk	 alanındaki	 bazı	
konuları	 atladım.	Miras	 hukukunun	 tamamı	 yok,	 eşya	
hukuku	yok,	borçlar	hukuku	ve	şirketler	hukuku	yok.	
Yani	4	ana	konudan	sorumlu	değilsiniz.	Onun	haricinde	
tüm	 kitaptan	 sorumlusunuz	 ama	 notlarımdan	 anlattığım	
bazı	 konular	 vardı	 2	 dönem	 içerisinde.	 Özellikle	 Osmanlı	
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Devleti’nin	 yapısı,	 padişahlık,	 divan-ı	 hümayun,	 halk,	
askeri	sınıflar,	en	son	olarak	da	Tanzimat	ile	ilgili	konuları	
bahsettiğim	 2.	 Kitaptan,	 Ahmet	 Mumcunun	 kitabından	
okuyun	ya	da	notlarımdan	okuyun.	Kimi	ortak	kimi	 farklı,	
size	verdiğim	bazı	notlar	vardı.	Özellikle	Tanzimat	hukuku,	
İttihat	 ve	 Terakki	 ile	 ilgili	 anlattığım	 kısım,	 bir	 de	 yanlış	
hatırlamıyorsam	 tüzel	 kişiler	 ile	 ilgili	 not	 vermiştim	 size,	
onları	 notlardan	 çalışabilirsiniz.	 Haricindeki	 kısım	 2	
kitaptan	çalışılacak.	Bunlar	özellikle	İslamiyet	Öncesi	Türk	
Hukuku	 Mehmet	 Akif	 hocanın	 kitabından,	 İslamiyet	
sonrası	 hukukun	 gelişimi	 yine	 Mehmet	 Akif	 hocanın	
kitabından,	devletin	yapısı	ve	genel	işleyişi	yani	padişahlık	
ve	divan	benim	anlattığım	notlardan	ve	Ahmet	Mumcu'nun	
kitabından,	 aile	 hukuku	 ile	 ilgili	 kısım	 Mehmet	 Akif	
hocanın	kitabından	çalışılacak.	

Sınav	 kâğıtlarınızla	 ilgili	 çokça	 yaşadığımız	 bir	 problem	
var.	Bazı	kâğıtlarda	her	ne	kadar	çok	yazılmış	olsa	da	 işin	
özüne	 ulaşılamıyor.	 Şöyle	 ki;	 bir	 konuyu	 sorduğumda,	
atıyorum	 boşanmayı,	 talakı	 sorduğumda(bunu	 soracağım	
anlamına	 gelmiyor),	 siz	 tamamını	 yazıyorsunuz,	 bütün	
boşanma	 şekillerini	 yazıyorsunuz.	 Not	 kırılmıyor	 ama	
bizim	istediğimiz	kısmı	alıp	puanlıyoruz.	O	yüzden	soruyu	
okuyun,	 iyice	 anlayın	 ve	 doğru	 cevabı	 yazarken	 de	
gerekçelendirerek	yazın.	Ben	pratik	yapmıyorum,	yapmayı	
da	doğru	bulmuyorum	tarih	konusunda;	örneğin	hırsızlıkla	
ilgili	 bir	 şey	 sorduğumda	 hırsızlığın	 tüm	 sistemlerde	
yasaklanmış	 olduğunu	 ve	 doğru	 bir	 şey	 olmadığını,	 kişi	
mülkiyetine	 aykırı	 bir	 eylem	 olduğunu	 yazmanız	 yeterli	
olmuyor.	 Bu	 olayın	 neden	 hırsızlık	 olduğunu,	 hangi	
gerekçelerle	 bu	 eylemi	 suçun	 içerisine	 sokabildiğimizi	 de	
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yazmak	zorundasınız.	İlliyet	bağı	vs.	yazmak	zorundasınız.	
Ayrıca	 tarihi	 kısımları	 da	 bana	 vermek	 zorundasınız	 ama	
bu	demek	değil	ki	ezberleyeceksiniz.	Ezberlemeyin,	tavsiye	
etmem.	 Konunun	 özüne	 vakıf	 olduğunuz	 zaman	 iyi	 bir	
puan	 alıp	 geçeceksiniz.	 En	 azından	 burada	 olan	
arkadaşlara	güveniyorum.		

Var	mı	bir	sorunuz,	sınavla	ilgili	özellikle?	

O	 zaman,	 30	 Mayıs’a	 kadar	 özellikle	 bana	 mailimden	
ulaşabilirsiniz.	Mail	adresimi	biliyorsunuz	sanırım.	Notu	da	
mail	adresi	aldığım	arkadaşınıza	yollayacağım.		

Şimdiden	 başarılar	 diliyorum	 hem	 kendi	 sınavımda	 hem	
de	diğer	sınavlarda.	Umarım	seneye	görüşmeyiz.	

	

	


