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İSLAM MİRAS HUKUKU (FERAİZ)    16 Şubat 2017 
• Osmanlı döneminde İslam Miras Hukukunun yanı sıra Örfi Miras Hukuku da uygulanmıştır. 

Örfi Miras Hukuku: Dirlik sistemi vb. nedenlerle miri arazilerinde tasarruf yetkisine sahip kişiler öldüğünde 
bu araziler üzerindeki tasarruf yetkisinin mirasçılara intikalini düzenleyen kurallar bütünüdür. 

Muris: Miras bırakan kişidir.  Tereke: Murisin malvarlığıdır.  
Varis: Mirasçı olan kişidir.  Düşerge: Miras hisselerine denir. 

MİRASÇILIĞA ENGEL DURUMLAR  

1. Din farkı: Müslüman ile Müslüman olmayanlar birbirine mirasçı olamazlar. 

2. Ülke farkı: İki istisnası vardır. 

a. Farklı ülkelerdeki iki Müslüman arasında engel yoktur. 
b. Barış halindeki iki ülkedeki gayrimüslimler arasında engel yoktur. 

3. Maliki mezhebinde mirasçı murisini yanlışlıkla öldürse dahi mirasçı olamaz. 
Diğer mezheplerde mirasçı murisini bilerek ve isteyerek öldürürse mirasçı olamaz. 

4. Köle 

5. Nesebi lian ile reddedilen kişi 

• Kişi öldüğünde önce borçları, cenaze ve gömme masrafları ödenir. Para veya mal ile ödenebilecek 
dinsel borçları ödenir. Vasiyeti varsa yerine getirilir. 

• Malvarlığının en fazla 1/3’ü vasiyet edilebilir, fazlası mirasçıların rızasına bağlıdır.  

MİRASÇILAR  

1. Eshab-ül feraiz   2.  Asabe   3.  Zevu’l erham 
 

Eshab-ül feraiz 

Murisin terekesinden Kur’an ve sünnetle belirlenmiş belirli düşergeleri alma hakkı olan mirasçılardır,  yasal 
mirasçılardır. 12 grup mirasçı vardır. 2’si icma, kalan 10 sünnetle belirlenmiştir. 

1) Murisin babası      7)  Murisin karısı 
2) Murisin anası      8)  Murisin ana-baba bir kız kardeşleri 
3) Murisin erkek yanından erkek atası   9)  Murisin baba bir kız kardeşleri 
4) Murisin oğlunun kızı    10) Murisin ana bir kız kardeşleri 
5) Murisin kız çocukları    11) Murisin ana bir erkek kardeşleri 
6) Murisin kocası      12) Murisin büyükannesi     

• Kural olarak kişi mirasçılarına vasiyet ile bir şey bırakamaz, bu diğer mirasçıların iznine bağlıdır. Daha 
sonra kalan malvarlığı paylaştırılır. Öncelik eshab-ül feraiz, artan asabeye verilir. Asabe ve eş dışında 
eshab-ül’den mirasçı yoksa zevu’l erham’a verilir. 

• Eshab-ül feraiz’e paylar kural olarak terekenin tamamı üzerinden verilir. 

• Murise eşit derece yakın kadın ve erkek varsa, kadın asabeden sayılır ve erkeğe verilenin yarısını alır. 

• İslam hukukunda kadının mirastan erkeğin yarısını aldığı üç durum: 

 Birinci durum: Murisin kızı murisin oğluyla birlikte mirasçıysa, o kız artık eshab-ül feraiz’den mirasçı 
olamaz, asabeden mirasçı olur ve erkeğe verilenin yarısını alır.  

 İkinci durum: Ana-baba bir, baba bir kızlar için de aynı şekildedir. Bunların kendileriyle aynı 
durumda bir erkek kardeşleri varsa erkeğe verilenin yarısını alırlar. 

 Üçüncü durum: Karı-koca açısından da geçerlidir. Muris erkekse murisin karısı, murisin çocukları 
ya da onun çocukları varsa terekenin 1/8’ini, çocukları yoksa ¼’ünü alır. 
Muris kadınsa murisin kocası, murisin çocukları varsa terekenin ¼’ünü, çocukları yoksa ½’sini alır. 

Asabe  

Murisin erkek tarafından erkek yakınlarıdır. Yasal mirasçılar paylarını aldıktan sonra kalanı veya yasal 
mirasçılar yoksa terekenin tamamını alır. 

• Ayrıca eshab-ül feraiz kadınları kendileriyle aynı durumda bir erkekle (kız torun-erkek torun, kız kardeş-
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erkek kardeş) birlikte ise asabe sayılır, erkeğe verilene payın yarısını alır. 

• Mevlalık ilişkisi sonucu eski köle asabeden mirasçısı olmadan ölürse eski efendisi köleye asabeden 
mirasçı olur. 

• Asabe kendi arasında dört gruba ayrılır. Gruplar arasında öncelik sonralık ilişkisi vardır. İlk gruptan biri 
varsa ikinci gruptan kimse miras alamaz. Asabenin dört grubu: 

 (a1) Murisin erkek yanından erkek altsoyları: Murisin oğlu, murisin oğlunun oğlu 

 (a2) Murisin erkek yanından erkek üstsoyları: Murisin babası, babasının babası 

 (a3) Murisin babasının erkek yanından erkek altsoyları: Murisin baba ya da ana-baba bir erkek kardeşleri 

ve onların oğulları 

 (a4) Murisin baba tarafı dedesinin erkek yanından erkek altsoyları: Murisin amcası, amcanın oğulları 

• Aynı grupta ve aynı derecede olan mirasçılar eşit pay alırlar. 

• Aşağı derecedeki bir mirasçının ölmüş babasının yerine geçerek, babası ile aynı derecedeki 
mirasçılarla mirasa katılması olanaksızdır. Yani halefiyet prensibi yoktur. Örneğin bir adam öldüğü 
zaman bir oğlu ve bir de daha önce ölmüş diğer oğlunun oğlu yani torunu varsa murisin torunu hiçbir 
miras alamaz. Bütün mirası oğlu alır. Aynı grup ve aynı derecede olan mirasçılar içinde murise daha 
kuvvetle hısım olan diğerine üstün tutulur, yakın hısım uzak hısımı mirastan yoksun bırakır. 

Zevu’l erham 

Murise bir kadın aracılığıyla kan hısımı olanlardır. Ayrıca bir erkek aracılığıyla kan hısımı oldukları halde 
eshab-ül feraiz ve asabeden olmayan kadınlar da bu gruba girer (murisin halası, halasının çocukları, 
amcasının kızları vb). 

• Eshab-ül feraiz’de sağ kalan eş dışında mirasçı yoksa ve asabeden de mirasçı yoksa mirasçı olurlar. 

• Zevu’l erham dört gruba ayrılır. Gruplar arasında öncelik sonralık ilişkisi vardır. İlk gruptan biri varsa 
ikinci gruptan kimse miras alamaz. Aynı grup içinde yakın hısım uzak hısımı mirastan yoksun bırakır. 

Zevu’l erham’ın dört grubu: 

 (z1)  Murisin altsoyları: Murisin kızının çocukları veya murisin oğlunun kızının çocukları 

 (z2)  Murisin üstsoyları: Murisin anasının babası, babasının anasının babası 
 (z3) Murisin anasının veya babasının altsoyları: Murisin kız kardeşinin çocukları, murisin ana-baba bir ve 

baba bir erkek kardeşinin kızları, murisin ana bir erkek kardeşlerinin çocukları 

 (z4) Murisin anasının veya babasının atalarının altsoyları: Murisin halası, murisin amcasının kızları, 

murisin teyzesi, murisin dayısı ve onların çocukları 
 

23 Şubat 2017 

• Kur’an’daki ayrıntılı hükümlerden biri mirasa ilişkin hükümlerdir. 

• Normal koşullarda murisin anası terekenin tamamı üzerinden pay alır. Bunun tek istisnası; 

Eğer murisin eşi, babası ve anası hayattaysa ve başka kimse yoksa önce eşin payı verilir. Eş kadınsa ¼ 
alır, eş erkekse ½ alır. Artan malvarlığının 1/3’ünü anaya verilir, kalan babaya gider. 

ÖRNEK: 

            Ana       Baba   

            Böyle bir durumda eğer 
eshab-ül feraiz varsa  

Muris               Murisin ana-baba bir erkek kardeşi, ölmüş   önce onun payı dağıtılır. 
      (a3, asabe) 

 
 
 

  Murisin kızı ölmüş       Murisin kardeşinin oğlu, ölmüş 
      (eshab-ül feraiz)        

 
       (a3)     İlk önce a3’lere verilir. 

Murisin kızının oğlu         Çünkü asabeden mirasçı 
     (z1)                         (z3)     (a3)      varken zevu’l ehram pay 

Murisin erkek kardeşinin torunları    alamaz. 
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İSLAM BORÇLAR HUKUKU 

Ayrıntılı düzenlenmiştir, pek çok akit türü vardır ve büyük kısmı Mecelle’de yer almaktadır. Akitler içinde 
satım akdi çok geniş olarak düzenlenmiştir. 

Haksız fiilden doğan sorumluluk ile borçtan doğan sorumluluk arasında fark gözetilmiyor. Çünkü İslam 
hukukunda kusur dikkate alınmaz, ortaya çıkan hasar önemlidir. 

İslam hukukunda da borç iki taraflı iradeyle (akit), tek taraflı iradeyle (bağışlama, vasiyet, haksız fiilden 
doğan borçlar) veya her iki tarafın iradesi dışında doğabiliyor. 

AKİDİN UNSURLARI 

*   İrade beyanı  *  Alacaklı   *  Borçlu  *  Akidin konusu 

İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET 

Mülkiyetin üç unsuru vardır. Kişi bu üç unsura sahipse gerçek malik olur.  

*   Rakabe   *  Yed   *  Tasarruf 

Rakabe: Bir şeyin üzerinde hâkim olabilme gücüdür, çıplak kuru mülkiyettir. 
Yed: Zilyetlik, kullanma ve yararlanma hakkı, bir şeyi elinde bulundurmaktır. 
Tasarruf: Bir şey üzerinde hukuki işlem yapabilme yetkisidir. 

• İslam devletinde esas olan rakabesi devlete ait olan topraklardır. 

❖ Miri arazi: Rakabesi devlete ait olan arazidir. 

❖ Mülk arazi: Rakabesi kişilere ait olan arazidir, ikiye ayrılır. 

✓ Araziyi öşriyye: Fethedildiğinde Müslümanlara verilen topraklardır, öşür vergisi alınır. 
✓ Araziyi haraciye: Sahibi gayrimüslimler olan topraklardır, haraç vergisi alınır. 

❖ Ayrıca vakıf toprakları vardır. 

ZAMANAŞIMI 

İslam hukukunda kazandırıcı zamanaşımı yoktur. Sadece davaya bakıp bakmama konusunda zamanaşımı 
hakkı tanınmıştır. Osmanlı 36 yıllık zamanaşımını esas almıştır.  

• Mülk arazi üzerinde tasarruf hakkı için 15 yıl 

• Miri arazi üzerinde tasarruf hakkı için 10 yıl 

• Vakıf arazileri üzerinde tasarruf hakkı için 36 yıl 

OSMANLI DEVLETİ 

1299’da Osman Bey tarafından Söğüt-Domaniç’te Osmanoğulları Beyliği olarak (uç beyliği) kuruldu. 1918’de 
Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla fiilen sona ermiştir. 

Osmanlının özel hukuk sistemi İslam hukukuna benzer. İslam kamu hukuku fazla gelişmemiştir, Osmanlı 
kamu hukukunu kendisi oluşturmuştur. En parlak dönemini de 16. yy.da yaşamıştır. 

NASIL İMPARATORLUĞA DÖNÜŞTÜ? 

• Güç yarışı içinde olan Anadolu beylikleri, Bizans sınırındaki bu küçük beylikle uğraşmadılar. 

• Osmanlının benimsediği gaza ve cihad anlayışı İslam dünyasından destek almıştır. 

• İlk dönem padişahları çok iyi devlet adamı ve askerdiler. 

• Devlet yönetimine ailenin erkek üyeleri de dâhil edilmiştir. 

• Osmanlı fetihler düzenlediğinde perişan durumdaki Bizans halkına hoşgörülü davranmış, kendi 
kültürlerinden ve dinerinden ayırmamıştır. İlk başlarda zimmet sistemini uygulamamıştır. Dirlik sistemi 
içerisinde onlara topraklar vermiş, yöre halkının sevgisini kazanmıştır. 

• Bizans’ta Katolik-Ortodoks çatışması vardır. Ortodokslar Osmanlıya yakınlık göstermişlerdir, Fetret 
döneminde Osmanlıya sırt çevirmemişlerdir. 

• Orhan Gazi döneminde devlet, II. Murat döneminde imparatorluk olmaya başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet 
ile birlikte yönetime millet sistemi getiriliyor. 

• Ulus milliyetçiliği başta yoktur (1789’da ortaya çıkar). 

• Osmanlının yayıldığı bölgelere önceden yerleşmiş olan Türk boyları büyümeyi kolaylaştırmıştır. 

• Yavuz Sultan Selim döneminde halifeliğin alınması, kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi, Hicaz 
bölgesinin alınması İslam dünyasının desteğini sağlamıştır ve yayılmayı hızlandırmıştır. 
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36 Osmanlı padişahından ilk ve son dönem padişahlarını bilmekte fayda vardır. 

Osman Gazi: 1299-1324    III. Selim: 1789-1807 

Orhan Gazi: 1324-1360    IV. Mustafa: 1807-1808 

I. Murat: 1360-1389    II. Mahmut: 1808-1839 

Y.Beyazıt: 1389-1402    Abdülmecit: 1839-1861 

Fetret devri: 1402-1413    Abdülaziz: 1861-1876 

Mehmet Çelebi: 1413-1421   V. Murat: 1876 (3 ay) 

II. Murat: 1421-1451    II. Abdülhamit: 1876-1909 

Fatih S.M.: 1444-1446 ve 1451-1481  V. Mehmet Reşat: 1909-1918 

II. Beyazıt: 1481-1512    VI. Mehmet Vahdettin: 1918-1922 

Yavuz S.Selim: 1512-1520 

Kanuni: 1520-1566 

Birçok kurum II. Murat döneminde kurulmuştur. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa tarafından bu kurumlar 
oluşturuldu. Osman Gazi beylik, Orhan Gazi devlet, II. Murat imparatorluğun yolunu açmıştır. 

DEVLETİN UNSURLARI                      02 Mart 2017 

1. Ülke (toprak)   2.  Egemenlik (siyasi)   3.  Millet (insan) 

ÜLKE 

Başlangıçta Osmanlı ailesinin ortak malı sayılıyordu, sonra padişahın malı sayıldı ve daha sonra da ülke 
milletin malı oldu. 

Anadolu Selçuklu-Moğol savaşında Ertuğrul Gazi, Anadolu Selçuklularına yardım ettiği için III. Alaeddin 
Keykubat tarafından Söğüt-Domaniç bölgesi hediye edilmiştir ve Osmanlı Beyliği de burada kurulmuştur. 

Ülkenin padişaha ait olması onu tam bir tasarruf sahibi yapamaz. Padişahın ülkesi üzerindeki tasarruf hakkı 
özellikle İslam esasları ve Türk gelenekleri ile sınırlandırılmıştır. 

EGEMENLİK 

Hem Türk gelenekleri hem de İslam kurumları devletin yapısını etkilemiştir. Bu nedenle Osmanlı egemenlik 
anlayışında Orta Asya egemenlik anlayışının izleri görülür. Zaman içerisinde Osmanlı ayakta kalabilmek için 
yerine göre Türk egemenlik anlayışı, yerine göre İslam egemenlik anlayışına sarılmıştır. 

Orta Asya’da kut (egemenlik) anlayışı vardı. Egemenlik Tanrı tarafından bir aileye veriliyordu ve böylece o 
ailenin erkek üyelerinin yönetme yetkisi oluyordu. Osmanlıda da aileden olmayan biri padişah olamıyordu. 

• Fatih S.M. zamanında Teşkilat Kanunnamesi ile kardeş katli vacip kılınmıştır. İlk kardeş katli Yıldırım 
Beyazıt döneminde olmuştur. Bu aynı zamanda örfi hukuk işlemidir. İlk sadrazam katli, Fatih S.M. 
döneminde Çandarlı Halil Paşa’nın katlidir. 

Yavuz S.S.’in halifeliği getirmesi İslam egemenlik anlayışı etkisini artırmıştır.  

Roma’da görülen imperium anlayışı Fatih S.M. zamanında devlet yönetiminde hayat bulmuştur. Sadrazam 
dâhil tüm kamu görevlileri padişahın kuludur demiştir. 

Kanuni döneminden itibaren padişahlar halifelik unvanını kullanmaya başladı. İslam egemenlik anlayışı da 
iyice yerleşti. 

Padişahların halifelik unvanını devlet işlerinde ve dış ilişkilerde kullanmaları ilk kez 1774 Küçük Kaynarca 
Anlaşmasıyla olmuştur.  

II. Selim’den itibaren en büyük şehzade sancağa gönderilmiştir. Başlangıçta ehil şehzadeler padişah olurken 
sonradan kafeslerde yetişmiş, kadınlarla büyümüş şehzadelerin padişah olması Osmanlı gerilemesinin en 
önemli sebeplerindendir. 

İNSAN 

a. Reaya (halk, yönetilen) 

b. Askeri sınıf (yöneten) 

1) Ulema  
2) Diğer askeri sınıf 

a) Seyfiye sınıfı   c)  Kalemiye sınıfı 
b) İlmiye sınıfı  d)  Diğer saray hizmetlileri 
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Reaya: Kamu görevlileri dışında yer alan Müslümanlar ve gayrimüslimlerdir. 

• Asıl vergi yükü reayada olduğu için reayadan asker sınıfına geçiş zordur. Aksi durum mümkündür, askeri 
sınıfta olup görevini iyi yapamayan reayaya alınır. 

• Reaya özgürdür. 

• Vergi yükümlülüğü vardır. 

• Reaya siyaseten katledilebilir, ama yargılama yapılarak olabilir. En sık siyaseten katl sebebi eşkiyalıktır. 

Askeri sınıf: Kamu görevini yerine getirenlerdir. Sadece askerler değil, devlet görevlileri de bu gruptadır. 

• Askeri sınıfta yer alabilmek için Müslüman olmak gerekir. 

• Kendileri, eşleri, evlenmemiş kızları, rüşte ulaşmamış oğulları, çalışanları da (köleleri) askeri sınıfın 
ayrıcalıklarından yararlanır. 

• Askeri sınıfta olanlar padişahın kulu sayıldıkları için ulema sınıfı askeri sınıftan ayrılmıştır. 

• Seyfiye sınıfı, yönetimde görev alan askerlerdir. 

• İlmiye sınıfı, ilimle meşgul yöneticilerdir. 

• Kalemiye sınıfı, devlet kalemlerinde çalışan (nişancı, reis-ül küttab gibi) idari memurlardır, devletin 
yazışma, dışişleri ve maliyesine bakarlardı. 

• Askeri sınıftakilerin can ve mal güvenliği yoktur. Mallarını tasarruf edebilirler, fakat öldüklerinde malları 
müsadere edilir. Can güvenlikleri de yoktur, padişah yargılama olmaksızın siyaseten katline karar verebilir. 

• Vergi yükümlülüğü açısından birçok vergiden muaftır. 

Ulema: 

• Padişah kararlarının meşrulaştırılması yetkisini elinde tutarlar. 

• En ayrıcalıklı gruptur. Özgürdürler. Yargı sınıfı da padişahın kulu değil, özgürdürler. 

• Can ve mal güvenlikleri vardır. 

• Devletin damarlarından akan kan olarak nitelendirilmektedir. 

• Siyaseten katline nadiren karar verilebilir. Ulemanın siyaseten katl sebepleri:: 

✓ Devletin selametine karşı ağır hareketler (Şeyh Bedrettin isyanı) 
✓ Sünni İslam düşüncesine aykırılık 
✓ Neden olmaksızın katl (IV. Murat döneminde Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi’nin katli) 

 Zımmiler kamu görevlisi olamıyor. 
 Islahat Fermanına kadar gayrimüslimler askerlik yapamadı. 
 Zımmiler Ahval-i Şahsiye durumunda kendi cemaat mahkemelerinde yargılanıyor, ceza hukuku ile ilgili 

uyuşmazlıkları Şeriye mahkemelerinde çözümlenirdi. Onlara ayrı bir vergi hukuk uygulanırdı. 

         

  OSMANLI’DA KUL SİSTEMİ        09 Mart 2017 

Üçüncü padişah I. Murat döneminden itibaren imparatorluk süreci başladı. I. Murat döneminde Çandarlı Halil 
Paşa tarafından Acemi Ocağı kuruldu. Bu ocaktan çıkan yayalara yeniçeri, atlılara sipahi deniliyordu. Ayrıca 
ücretli askerler de (kapıkulu askerleri) vardı. 

Acemi Ocağına asker nasıl alınırdı? 

Savaşlarda elde edilen ganimetin 4/5’ü askerlere dağıtılırdı, 1/5’i beş gruba taksim edilirdi. Ama bu 1/5’lik 
kısım hazineye aktarılmaya başlandı. Ganimetin içinde esir alınanlar da vardı. Esirlerin 1/5’i Acemi Ocağına 
alındı ve asker ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Ancak Fetret dönemi savaşlar kazanılamayınca ganimet 
olmadığından Acemi Ocağına alınacak esir kalmadı. Bu nedenle Osmanlı kendine özgü bir sistem olan 
Devşirme Yöntemini buldu. 

Devşirme Sistemi 

Yılın belli dönemlerinde Hıristiyan ailelerin erkek çocukları ailelerinden alınıyor, sünnet ediliyor, Müslüman bir 
isim veriliyordu. Anadolu’daki ailelerin yanında yetiştirilen bu çocuklar sonra Acemi Ocağına alınıyordu. Fiziği 
uygun olanlar askere alınıyor, zeki ve yetenekli olanlar Enderun mektebinde yetiştirilerek kamu hizmetinde 
kullanılıyordu.  

Devşirme için alınan çocuklarda 8-20 veya 8-18 yaş arası ideal kabul ediliyordu. Ailenin bir erkek çocuğu 
varsa,  ailesi olmayan çocuklar ve Yahudi çocuklar alınmıyordu.  

Çelebi Mehmet ile uygulanmaya başlayan bu sistem Fatih zamanında gelişti. Fatih döneminden itibaren 
devşirme yöntemi merkezi görevlilerce yapıldı ve mutlaka padişah fermanı ve yeniçeri ağasının izni 
gerekiyordu. 18. yy. ortalarında devşirme yöntemi bırakıldı. En son 1751’de uygulanmıştır. 
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Yeniçeri ağası, Osmanlının merkezdeki ağasıdır, merkezdeki askerlerinin başıdır. Kendisine vezirlik görevi 
verilmişse Divan-ı Hümayun’a katılır. 

• Bazı hukukçular bunu İslam hukukundaki gulam yöntemine benzetip devamı olduğunu söylüyorlar.  

Bu sistemin İslam’a uygun olduğunu savunanlar bir başka gerekçe olarak, her insanın Müslüman olarak 
doğduğunu, belli yaşa kadar dini yükümlülüğünün olmadığını söylüyorlar. Bu çocuğu Müslüman olarak 
yetiştirmenin İslam’a aykırı tarafı yoktur, diyorlar. 

• Bazı hukukçular ise bu sistemin İslam hukukuna aykırı olduğunu düşünüyorlardı. 

Ulema dışındaki askerlerin edindikleri mallar öldüklerinde padişaha geri verilirdi. II. Mahmut’un son dönemine 
kadar süren bu yönteme müsadere deniliyordu. 

KUL SİSTEMİNİN YARARLARI 

1. Padişahın otoritesini artırmıştır. Egemenliğin kendisinde toplanmasını sağlamıştır. 

2. Zeki zımmi çocuklar devlet hizmetine girdi. Bu çocukların aileleri saraya yakınlaştı ve devletin Hıristiyan 
tebaasıyla bağını sağlamlaştırdı. 

3. Gayrimüslim zeki çocuklar devlet yönetiminde katkı sağlamıştır. 

KUL SİSTEMİNİN ZARARLARI 

1. Kul sayıldıkları için, can ve mal güvenlikleri olmadığı için modern kamu hizmeti anlayışının gelişimi 
sekteye uğradı. 

2. Ailelerinden zorla alınan çocuklar kin duymuş ve sadece padişaha karşı sorumlu oldukları için bu kinlerini 
Müslüman halka göstermişlerdir. Müslüman halkın saraydan uzaklaşmalarına sebep olmuştur. 

OSMANLI MERKEZİ ÖRGÜTÜ         16 Mart 2017 

Divan-ı Hümayun bütün devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. Önemli kararların alındığı kurul, aynı zamanda 
bürokrasiyi oluşturuyordu. Karalar padişah adına alınıyordu, kurulun başında da padişah vardı. 

Kuvvetler ayrılığı yoktur. Ama padişah şeri konularda yasama yetkisi kullanmıyordu. 

PADİŞAH 
 

Devletin başıdır, Osmanlıda 36 padişah vardır, hepsi Osmanoğulları ailesindendir. 

Hükümdar olmanın yolları 

• Devlet erkânı tarafından seçilebilir. 

• Bir önceki padişah tarafından belirlenebilir. 

• Primagenitur: En büyük oğlun tahta geçmesi yöntemidir. 

• Seniorat: Ailenin en yaşlı üyesinin tahta geçmesi yöntemidir. 

Osmanlıda ilk üç sistem belli bir döneme kadar karışık kullanılmıştır. Bunun nedeni 17. yy. başlarına kadar 
egemenliğin tanımının tam oturmaması, egemenliğin bir kişide toplanması ilkesinin henüz yerleşememesidir. 

II. Selim’den itibaren en büyük şehzade sancağa gönderilmiştir. Böylece egemenlik anlayışı (primagenitur 
kuralı, 1566-1603 arası) yerleşmeye başlamıştır. 

1603’ten itibaren seniorat sistemi (ekber-i erşad sistemi) uygulanmaya başlandı. I. Ahmet ölünce çocukları 
küçük olduğu için kardeşi Mustafa tahta geçti. Bu sistem 1876’ya kadar sürdü. 1876 Kanuni Esasi’de yer aldı. 

PADİŞAHIN YETKİLERİ 

Kuvvetler ayrılığı yoktur. Padişahın yasama, yürütme ve yargı yetkisi vardır. 

1. Padişahın yasama yetkisi 

İslam’da halife yargı yetkisine sahipti ama bunu yargıçlara devretmiştir. Padişah şeri uyuşmazlıklarda 
yargı yetkisini kullanamaz. Kadıyı padişah atıyor, ama karar mekanizmasına dâhil olamıyor. Şeri konular 
dışında yasama yetkisi var, bunlara örfi hukuk kuralları (örneğin kanunnameler) denir. Örf İslam 
hukukunda kaynak olarak kabul edilmektedir. Örfi hukuku en çok geliştiren Fatih S.M.’dir. 

Örf: Padişahın şeriata aykırı olmamak şartıyla ve şeriatın düzenlemediği konularda İslam toplumu 
yararına koyduğu kurallardır. 

İslam devlet anlayışında siyasi-dini ümmet anlayışı vardır. Türk devletlerinde ise devlet siyasi ve icrai bir 
tüzel varlıktır. Devlet kavramının değişmesiyle örfün tanımı değişmiştir. 
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Örf: Padişahın şeriata aykırı olmamak şartıyla ve şeriatın düzenlemediği konularda devlet menfaatleri için 
koyduğu kurallardır. 

Örfi hukuk kurallarının konulması: 

✓ Padişah fermanıyla konulur. Padişahın fermanı kendi dönemini bağlardı, bu nedenle örfi hukuk 
kuralları resmi nitelik taşımazdı. Bu kuralların çoğu bölgeseldir. Devletin genişlemesi üzerine bölgesel 
olarak bu hukuk kurallarına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Belli konulara ilişkin fermanların 
toplanmasıyla oluşturulan metinlere kanunname denir. Bunlar da resmi nitelik taşımaz, yeni padişahı 
bağlamazdı. Fatih önceki kanunnameleri kabul ettiğini açıklamış ve sonraki padişahları bağlaması için 
düzenlemeler yapmıştı. Bu şekilde kanunnameler resmi nitelik kazanmıştır ve kanun geleneğinin 
yerleşmesini sağlamıştır. Fatih’in iki kanunnamesi vardır: 

 Biri devlet teşkilatına ilişkin kanunname 

 Diğeri idare, ceza, maliyeye ilişkin kanunnamelerdir. 

Fatih kanunnamesinde sadrazamı padişahın mutlak vekili yapmıştır. Nişancı örfi hukukun oluşumunda 
önemli yere sahiptir. Fermanlara nişancı tuğrayı çekerdi. 

 Bir grup hukukçu; örfi hukukla İslam’a aykırı hükümler konulmuştur, diyor. 

 Bir başka görüş; padişahlar örfi hukukla İslam ceza hukukuna aykırı hükümler koymamıştır. Şeriatın 
koyduğu ceza o olaya uygulanamıyorsa, o zaman örfi hukuk kuralı konulmuştur, diyorlar.  

Ama ceza hukuku alanında da örfi hukukla ilgili cezalar görülüyor. Örfi hukuk genelde mali hukuk ve 
idare hukukuna ilişkin konularda konulmuştur. 

2. Padişahın yürütme yetkisi 

Padişahın bu alanda sağ kolu sadrazamdır. Sadrazamın yanı sıra merkezi ve taşra örgütünde yardımcıları 

da vardı. Devletin en küçük işinden en büyük işine kadar padişah yürüme yetkisine sahiptir, tüm atamalar 

padişahın onayıyla oluyordu. 

3. Padişahın yargı yetkisi 

• Şer’i konularda yargı yetkisi kadıdadır, padişahın yetkisi yoktur. Tek hâkim sistemi vardır.  

• En önemli delil tanıktır. Suçtan haberdar olan herkesin bunu mahkemeye taşıma yükümlülüğü vardır. 

• Sistematik bir temyiz kurumu yoktur. 

• Padişah doğrudan kadının yargılama sürecine müdahale edemez. 

• Örfi hukuktan doğan uyuşmazlıklarda padişahın yargı yetkisi vardır, ya kendi çözer ya da kadıya 
çözdürür. Örfi hukuktan doğan uyuşmazlıklarda kadı, merkezden gelen emirle bağlıdır. Örfi hukuktan 
doğan uyuşmazlıklarda padişahın AF YETKİSİ vardır. 

• Kadı hükmü kesindir. Kadı haksız bir hüküm vermişse, hüküm kazasker tarafından incelenir. Kadı ve 
kazasker padişah tarafından atandığı için padişahın şeri yargı üzerinde dolaylı bir denetim hakkı vardır. 

PADİŞAHI DENETLEME YOLLARI 

1. Hukuksal/Kuramsal denetim 

Şeyhülislam, padişah kararlarına fetva vermemek suretiyle onu denetleyebilir, ama pratik anlamı yoktur.  

2. Eylemsel denetim 

Asıl yöntemdir. Merkezdeki yöneticiler yeniçerileri yanlarına çekerek ayaklanır, padişahı tahttan indirirdi. 
Ayaklanmada beyin takımı hep ulemadır. Ekonomik bunalım varsa halk da ayaklanmaya katılabilir.  

23 Mart 2017 

SADRAZAM (VEZİR-İ AZAM)              

• Vezirlik kurumu Sasanilerden gelen bir kurumdur. Emeviler kâtip demiştir. 

• Osmanlıda vezirlik ikiye ayrılır: Vezir-i azam ve Kubbealtı vezirleridir, ayrıca üst düzey yöneticilere de 
vezirlik rütbesi verilebiliyordu.  

• Fatih kanunnamesinde padişahın mutlak vekili sayılmıştır. Padişah sadrazamı en kıdemli vezirlerin içinden 
seçer. Kıdemli vezirlere Kubbealtı Vezirleri denir. 

• Fatih döneminden itibaren padişahlar divana başkanlık etmeyi sadrazama bırakmıştır. İlk dönemlerde 
divan her gün toplanırdı. Sonraları ayda dört defa, daha sonraları ikiye ve hatta bire düşmüştür. Bu 
devletin gerilemesinin bir sonucudur. 

• Kanuni döneminden itibaren seferlerde ordu komutanı sadrazam olmuştur. 
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• Sadrazamlar ferma ile tayin edilirdi. Padişah sadrazam yapacağı kişiye mührü verirdi, bir şey söylemeden 
mührü geri alırsa sadrazamın azledilmesi anlamına geliyordu. 

• Sadrazamın divanı hümayun dışında işlerini yürüttüğü ikindi divanı vardır. Bu divan önceleri sadrazamın 
konağında toplanırdı, sonraları Paşa Kapısı denilen Bab-ı Ali yönetim birimi içinde toplanmıştır. 

• İkindi divanında sadrazamdan sonra en yetkili kişi olan sadrazamın yardımcısı (kâhyası) vardı. Sadaret 
Kethüdası bugünkü İçişleri Bakanlığının temelidir. 

ŞEYHÜLİSLAM 
 

• Şeyhülislam 10. yy. ikinci yarısından itibaren fakihler içindeki em üst kişilere verilen bir isimdi. Ama 
Osmanlıda bir kurum haline gelmiştir. 

• Kanuni döneminde ilk olarak, İstanbul müftüsüne Şeyhülislam denilmiştir. 

• Padişah tarafından Şeyhülislamın tayin ve azil işlemleri yapılırdı. Rumeli Kazaskerliği makamındaki 
kişilerden seçilirdi, ama kesin kural değildir. 

• İlmiye teşkilatının başıdır. 

• Yasama ve yargı yetkisi yoktur. 16. yy. ortalarına kadar yürütme yetkisi de yoktu. Bu tarihten itibaren 
bazı atama işleri Şeyhülislama devredilmiştir. Ordu kadılarının, üst derece kadı ve müderrislerin padişah 
tarafından atanmak üzere tepsi edilmesi işi Şeyhülislama verilmiştir. 

• Asıl işi fetva vermektir. Fetvalarla bütün devlet işlerini meşrulaştırıyordu, bunun için fetva evi var. 

• Makamına Meşihat Makamı denilirdi. 

• Kanuni döneminde Ebu Suud Efendi ile devlet işlerine müdahale etmeye başlamışlardır. Klasik dönemde 
Divan-ı Hümayunun bir üyesi değildir. Ancak 17. yy. dan itibaren yönetimin içine fiilen girmişlerdir. 

• 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca meşihat makamı, kazaskerlik, İstanbul kadılığı dahil tüm kurumlar 
paşa kapısına taşındı ve buraya Bab-ı Meşihat denildi. 

• Cumhuriyetin ilk yıllarında Şeriye ve Evkaf Nezaretine dönüştürüldü, 1924’te kaldırıldı ve Diyanet İşleri 
Reisliği kuruldu. 

DİVAN-I HÜMAYUN 
 

• İki divan vardır: Divan-ı Hümayun ve İkindi Divanı 

• Divan-ı Hümayun bütün işlerin görüşüldüğü, devletin yönetildiği yerdir. Devlet işlerinin padişah adına 
görüşülüp karara bağlandığı kuruldur. 

• Çalışma sistemi: Bürokratik sistem ve Kurul sistemi 

BÜROKRATİK SİSTEM  

✓ Burada iki önemli isim vardır. Nişancı ve reisül küttab 

NİŞANCI 
 

• Padişah fermanlarına tuğra çeker.  

• En eski ve önemli kurumlardandır, Osmanlının ilk memurlarındandır. 

• Önemli bir hukukçudur. Padişahın yaptığı örfi hukukunu, toprak ve vergi hukukunun düzenleyen 
kişidir. 

• Bürokratik örgütün en tepesindeki kişidir. 

•  Divan önemini yitirince nişancı da zamanla önemini kaybetmiştir. 

• Yardımcısı rei’sül küttaptır. 

• 1836’da kaldırıldı ve yerine Hariciye Nezareti kuruldu. 

• Fethedilen toprakların tapu tescilini yapardı. 

• 17. yy. a kadar ulema arasından seçilirdi, sonraları rei’sül küttap atandı. 

REİSÜL KÜTTAB 
 

• Nişancı dış işleri görevlerini zamanla reisül küttaba devretmiştir. 

• Amedi kalemi: Reisül küttabın kalemidir, dış işleri buradan yürütülür. 

• İlk yurt dışı daimi elçilik III. Selim döneminde (1793) kuruldu ve Yusuf Agâh Efendi Londra’ya atandı. 

KURUL SİSTEMİ                  30 Mart 2017 

✓ Fatih dönemine kadar padişah, sonra sadrazam başkanlık etmiştir. 
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✓ Divanın zamanla toplantıları azaldı, önemini yitirmeye başladı. En sonunda devlet işlerinin görüşülmesi 
ikindi divanına bırakılmaya başlandı. 

✓ Telhisçi: Padişahın divana başkanlık etmediği veya devlet işlerinin İkindi Divanında görüşüldüğü 
zamanlarda alınan kararları padişaha bildirmek ve padişahın haber vermekle görevli kişidir. 

✓ Divanın yasama, yürütme ve yargı görevleri vardır. 

 Yasama: Divanda örfi hukuk kuralları konulurdu, asıl yetki padişahta idi ama önce divanda 
tartışılırdı. Nişancı bu kuralları yazıya geçirir, ilanını yapar, kuralların şeriata uygunluğuna bakar. 

 Yürütme: Atama, görevden alma, terfi, sorunlar izlenecek politikalar divanda görüşülür. 

 Yargı: Üstün denetim organıdır, şeri konularda kesin hüküm verebilir. Temyiz merciidir. Kadının 
kararı hukuka aykırı olursa kazaskerler inceler. Davayı kadıya geri gönderebilir, başka bir kadı 
görevlendirebilir veya kendisi davayı çözebilir. Örfi uyuşmazlığı sadrazam, şeri uyuşmazlığı 
kazasker (öncelikle Rumeli kazaskeri) değerlendirir. İlk derece mahkemesi olarak da görev yapar 
(konsoloslar, zımmi din adamları ile ilgili davalarda, belli bir meblağı aşan davalarda). 

✓ KURULDA BULUNANLAR:  

*  Padişah     *  Baş defterdar (Rumeli Kazaskeri) 

*  Sadrazam    *  Kazasker (Rumeli ve Anadolu) 

*  Nişancı    *  Yeniçeri ağası (vezirlik rütbesi verilmişse) 

*  Kubbealtı vezirleri   *  Kaptan Paşa(vezirlik rütbesi verilmişse ve İstanbul’da bulunuyorsa) 

*  Rumeli Beylerbeyliği 

DEFTERDAR 
 

• Mali örgütün başı Rumeli defterdarıdır. Anadolu ve Rumeli defterdarlığı 1838’te II. Mahmut 
tarafından birleştirildi ve Maliye Nezaretine dönüştürülmüştür.  

• Baş defterdarın (Rumeli) ve yetki verilen diğer defterdarların mali konularda yargı yetkisi vardır. 

• Söz konusu hazine olduğunda sadrazam defterdardan sonra gelir. 

• Fatih Kanunnamesine göre sadrazam padişah malının gözeticisi, defterdar ise padişah malının 
vekilidir. 

KAZASKER 
 

• Yargı örgütünün başıdır. 

• Anadolu ve Rumeli kazaskerliği olmak üzere ikiye ayrılır. Rumeli kazaskerliği en üstünüdür. Anadolu 
ve Rumeli Kazaskerleri divanın doğal üyesidir. 

• İlk kazasker Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’dır. 

• İstanbul kadılığı Anadolu kazaskerliği  Rumeli kazaskerliği  Şeyhülislam 

• Divanın yargı makamıdır, davalara bakarlardı. 

✓ Divan bazı davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapıyordu. Örneğin cemaat liderlerinin, 
konsolosların, belli meblağı aşan işlerin yargılanmasına bakardı. 

✓ Asıl olarak temyiz merci işlevini görürdü. Kadı kararlarına itirazlar buraya yapılırdı. 

✓ Örfi konularda uyuşmazlıklarda sadrazam, şeri konularda uyuşmazlıklarda kazasker karar alır. 

✓ Kazasker dosyayı inceler, kadı kararında hukuka aykırılık yoksa kararı uygular. Hukuka aykırılık 
varsa dosyayı kadıya geri gönderebilir, başka bir kadı tayin edebilir veya kendisi çözebilir. 

CUMA DİVANI (HUZUR MURAFAASI 
 

Divan-ı Hümayuna gitmeyen, önemli olmayan davalara (Rumeli kazaskeri) bakılırdı. Vezir-i azam 
başkanlık ederdi, Cuma günleri toplanırdı. Hangi davaların burada, görüşüleceği tartışmalıdır. 

YENİÇERİ AĞASI 
 

• Merkezdeki askeri örgütün başıdır.  

• Muhakkak yeniçeri olması gerekmez, ocak dışından da tayin edilebilir. 

• Askeri konularda yargı yetkisi vardır.  

• İstanbul’un güvenlik ve asayiş işlerinin baş sorumlusudur. 

• Vezirlik verilirse divanın daimi üyesidir, verilmezse bile arz günlerinde padişah huzuruna çıkar.  
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KAPTAN PAŞA 
 

• Donanmanın başıdır. 

• Yargı yetkisi yoktur. Sefere giderken ordu kadısı yanına verilirdi. 

• Vezirlik unvanı verilirse divanın daimi üyesidir, İstanbul’da bulunduğunda divana katılır. 

• Kaptan Paşa’nın eyaleti Cezayir’dir (Barbaros Hayrettin Paşa’dan dolayı). 

KUBBEALTI VEZİRLERİ 
 

• Sadrazamdan sonra en kıdemli vezirler, sayıları 3-7 arasındadır, numara ile adlandırılmışlardır. 

• Belirli görevleri yoktur, hangi görev verilirse onu yaparlar. Divanda fikirlerine başvurulur. 

• Buradan sadrazamlığa terfi etmek mümkündür. 

• 18. yy. dan sonra Kubbealtı vezirleri atanmamıştır. 

RUMELİ BEYLERBEYİ 
 

• Taşra teşkilatının başıdır.  

• Merkeze geldiğinde divana katılır, fakat doğal üyesi değildir. 

• Buradan Kubbealtı vezirliğine, buradan da sadrazamlığa terfi etmek mümkündür. 

OSMANLI DEVLETİNDEKİ DİĞER DİVANLAR      

İkindi Divanı 

 Başkan vezir-i azamdır. Kendi işlerini görüştüğü, divan-ı hümayunda yetişmeyen işlerin 
görüldüğü divandır. 

 Zamanla devlet işlerinin tamamı bu divanda görüşülmüştür. 

 Önceleri vezir-i azam konağında yapılan toplantılar daha sonra Bab-ı Ali (Paşa Kapısı da 
denir) denilen yerde yapılmıştır. 

 Vezir-i azamın yanı sıra Sadaret kethüdası, reis-ül küttab ve çavuşbaşı da bulunurdu. 

  Sadaret kethüdası, Vezir-i azamın yardımcısıdır. İç İşleri Bakanlığı ile örtüşmektedir. 

 Reis-ül küttab sarayla yazışmaları yürütmüştür. Hariciye Nezareti halini almıştır. 

 Alınan kararlar telhis ile padişaha sunulmuştur (arz ve kafes arkası denetimin öneminin 
yitirildiğinin ve devlet yönetiminin kişiselleştiğinin göstergesidir). 

Cuma Divanı 
(Huzur 
Murafaaları) 

 Toplananlar: Vezir-i azam, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri 

 Yer: Bab-ı Ali (Paşa Kapısı) 

 Cuma günü toplanırdı. 

 Temyiz mercii görevini görürdü. Kazaskerler, vezir-i azam huzurunda davaları inceleyip 
karara bağlardı. 

Çarşamba 
Divanı 
(Huzur 
Murafaaları) 

 Toplananlar: Vezir-i azam, İstanbul – Eyüp – Üsküdar ve Galata kadıları 

 İstinat mahkemeleri gibi görev yapmıştır. Çarşamba günü toplanırdı. 

 Kadılar dava dinlemişler, Vezir-i azam isterse görüşülen konuları Cuma divanına taşır. 

Ayak Divanı 

 Başkan: Padişah 

 Gerekli devlet adamlarının toplanarak acil durum ve konuların görüşüldüğü divandır. 

 Özel durumlarda, ayaklanmalarda, savaş vb. durumlarda kurulur. 

 Babüssaade denilir. 

 Ayaklananlar, ihtilalcılar burada dinlenirdi. 

 Düzenli uygulanan bir kurum değildir. 

Meşveret 

 Kelime anlamı danışmadır. 

 Önemli/tehlikeli konularda padişah/vezir-i azamın ulemayı toplayarak fikir danışmasıdır. 

 Meşvereti en çok III. Selim kullanmıştır. 

 Düzenli uygulanan bir kurum değildir. 
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Kadılar 

 Osmanlı mahkemelerine şeri mahkeme denir, tek hâkimi kadıdır. 

 Hükümleri kesindir. Yetki alanları kaza ile sınırlıdır. Askeri yetkileri yoktur. 

 Yalnız yargı değil, merkezden gelen birçok görevi yaparlar. 
*  Noterlik   *  Vasi ve kayyım tayini  *  Vakıf senetlerinin tanzimi ve tescili 

*  Belediye hizmetleri  *  Esnaf denetlemesi  *  Ordu ihtiyaçlarının sağlanması 

*  Fiyatların belirlenmesi  *  Nikâh memurluğu  *  Vakıfları denetleme 

 Yardımcılık yapan kişiye naip denir, büyük kazalarda birden çok kişi olabilir. 

 Asıl görevi şeri uyuşmazlıkları çözmektir. 

 Medreselerde hukuk eğitimi görenler, belli bir süre naiplik yaptıktan sonra kadı olabiliyor. 

 Görev süreleri kısa tutulmuştu. (çok fazla kadro bekleyen kişi olduğu için, rüşvetin önüne 
geçmek için ve merkezde yeni bilgileri öğrenebilsinler diye). Kaza kadıları 20 ay, eyalet 
kadıları 1 yıl görev yapıyor. 

 Gelirleri; hizmet harçları ve ferman ile belirlenen harçlardır, ek olarak tımar da verilebilir. 
Görev süresi dolan merkeze alınıp tekrar atanırdı, tekrar atanıncaya kadar maaş almazlar, 
arpalık denilen cüzi bir miktar gelir verilirdi. Bu nedenle görev süresinde rüşvet almışlardır. 

 Merkezi yerde görev yapan yargı mensuplarına Menasibi Devriye Kadıları denir. 

 HİYERARŞİ: En altta naip kadılar mehayıf müfettişleri menasibi devriye 
kadıları mollalar. Bunların en üstünü Rumeli Kazaskeridir. Onun altında Anadolu 
Kazaskeri ve İstanbul kadısı yer alırdı. 

 Denetlenmeleri: 

*  İtiraz halinde kadı, Divan-ı Hümayunda denetlenir. 
*  Divan-ı Hümayun haksızlığı görüp yeni kadı atadığında yeni kadı, eski kadıyı denetler. 
*  Görev süresi dolduktan sonra gelen yeni kadı, eski kadıyı denetler. 
*  Görev sürelerinin kısa olması da bir denetim mekanizmasıdır. 
*  Ayrıca şikâyet üzerine merkezden gönderilen Mehayıf müfettişleri de denetler. 

 Yardımcıları: 

*  Naip: Kadı tarafından belirli bir iş ve belirli bir süre için atanır, atamanın gerçekleşmesi 
için kazaskerin onayı gerekir. İstanbul’daki naip için İstanbul kadısının onayı gerekir. 

*  Şuhudul - hal: Bilirkişi heyetidir. Yargılamaya şahit olarak bulunurlar. Hükümlerin 
altına imza atarlar. Doğrudan kadıyı etkilemez, dolaylı etkileme olabilir. Her davada 
farklı kişilerden oluşur. Yeniçerilerle ilgili uyuşmazlıklarda heyetin içinde en az iki 
yeniçeri olması gerekir. 

*  Kassam: Miras davalarında yardımcıdırlar. Kamu görevlilerinin miras taksimin kazasker 
kassamı yapar. Kadılar miras taksiminden pay alırlar. 

*   Kâtip: Kadı işlerini kayda geçirirler. 

 Kadıların yetiştirilmesi 

Medrese: Erkek çocukların Sıbyan Mektebinden sonra gönderildiği okullardır. Başlangıç 
döneminde kadılık için okul yoktur. Tanzimat döneminde medreselerde şeri hukuk 
öğretilmeye başlandı. 

Tanzimat ve batılılaşma hareketleri sonrası Nizamiye mahkemeleri kuruldu. Ancak batı 
hukuku eğitimi 1908’lere gelince uygulanmaya başlandı. 

1868 Mektebi Sultaniye’de (GS Lisesi) hukuk mektebi kuruldu, batı hukuk eğitimi yapıldı. 
Tüzüğünde “avukatlık yapabilmek Mektebi Hukuku bitirmek şart” yazar. 

1880’de Mektebi Hukuku Şahane (İstanbul Hukuk) açıldı. 

Hukuk mektebinin açılma nedenleri: 

1.  Gayrimüslim tebaanın eğitim alıp yargıçlık yapabilmeleri için, 
2.  Batıdan alınan kanunları uygulayacak yargıçları yetiştirmek için, 
3.  Kadılık sınavını başaramayanlar sadece vekillik (avukatlık) yapabiliyordu. 

Cemaat 
Mahkemeleri 

 Zımmilerin ahvali şahsiye davalarına (aile, miras vb) bakar. 

 Kararları kesindir ve Osmanlı icra makamları yerine getirir. 

 1917 Aile Kararnamesi ile kapatılmıştır. 

Konsolosluk 
Mahkemeleri 

 Aynı yabancı devletin tebaası olmayanlar arasındaki davalara bakar. Yani farklı devletlerin 
vatandaşları arasındaki uyuşmazlıklara bakar. 

 1914’te İttihat ve Terakki kaldırıldığını duyurdu, ama resmen 1923 Lozan Anl. ile kaldırıldı. 
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  DİRLİK (TIMAR) SİSTEMİ            06 Nisan 2017 

 Osmanlının yapısı tarım ekonomisine dayanıyordu. Sanayileşme, ticaret evresine geçememiştir. Koçibey, bu 
durumu devletin çöküşünün en büyük nedeni olarak görmektedir. Toprak yönetimi dirlik sistemi içerisinde 
yürütülmüştü. Tımar sistemi Osmanlıya özgü değildir, Abbasilerden gelen bir toprak yönetim biçimidir. 

MÜLKİYETİN ÜÇ UNSURU 

1. Rakabe (çıplak mülkiyet)  2.  Yed (zilyetlik)  3.  Tasarruf yetkisi 

OSMANLIDA TOPRAK TÜRLERİ 

1. Miri araziler: Rakabesi (çıplak mülkiyet) devlete, tasarruf yetkisi köylülere ait olan topraklardır. 

2. Mülk araziler: Mülkiyeti özel kişilere ait olan topraklardır. 

3. Mevkuf araziler: Vakıflara ait olan topraklardır (miri veya mülk arazi olabilir).(Vakıflardan 3-4 soru sorulacakmış) 

4. Metruk araziler: Kullanma ve yararlanma hakkı kamuya ait olan topraklardır. Devletin tasarruf yetkisi 
sınırlıdır, rakabe hakkı yoktur. Çünkü kamunun ortak kullandığı alanlardır. Kimsenin mülkiyetine veya 
tasarrufuna bırakılamaz. 

5. Mevad araziler: İşe yaramayan, kullanılmayan topraklardır, genellikle yerleşim yerlerine uzak yerlerdir. 
Özel mülkiyete konu olabilir, bu toprakları birisi alıp ihya edebilir, üç yıl içinde tarıma elverişli hale getirmesi 
gerekir. Devlet rakabesini alarak miri araziye de dönüştürebilir. Hanefilere göre; miri veya mülk araziye 
dönüştürmek için padişahın izni gerekir, diğer mezheplerde izne gerek yoktur. 

Osmanlıda kazandırıcı zamanaşımı yoktur, zamanaşımı yargıcın davaya bakıp bakmayacağının belirlemesi 
açısından önemlidir. 

Dirlik sistemi miri arazi üzerinde kurulmuştur. 

• Hanefilerde; devlet miri arazinin tasarruf yetkisini bir tapu bedeli karşılığında süresiz olarak reayaya 
bırakıyor, bu bir kira akdidir ve Osmanlıya özgüdür. Miri arazinin tasarruf yetkisinin reayaya bırakılmasına 
tefviz denir. Reaya peşin tapu bedeli ödüyor, sonra vergisini veriyor. Sipahinin topladığı vergiler: 

✓ Örfi vergiler (tekâlifi örfiye) çok çeşitlidir. 

✓ Şeri vergiler (tekâlifi şeriyye) haracı muvazzafa ve haracı mukasseme olarak ikiye ayrılır. 

 Haracı muvazzafa yıllık toprağı işleyen köylüden alınır. İspenç (gayrimüslimler, toprağın büyüklüğü 
 değişmez) ve çift akçesi (Müslümanlar, toprağın büyüklüğüne göre değişir) olarak ikiye ayrılır. 

 Haracı mukasseme üründen alınır. Öşür (Müslümanlar) ve haraç (gayrimüslimler) olarak ikiye ayrılır. 

• Reaya tasarruf yetkisini sipahinin (devletin tımarın başındaki memuru) izniyle devredebilir, buna fera 
denilir. Reaya öldüğünde tasarruf yetkisi mirasçılara geçer. Tasarruf yetkisinin mirasçılara geçmesinde 
başlangıçta oğullara bedelsiz, kızlara tapu bedeli karşılığı geçebiliyordu, kız çocukları öldüğünde de onun 
çocuklarına geçmiyordu. 1847’de eşit intikal hakkı düzenlendi, kızlar da tapu bedeli olmadan tasarruf 
yetkisini almaya başladı, ayrıca onun çocuklarına geçebilecek denildi. 1858 arazi Kanunu ile kanunlaştı.  

• Osmanlıda miri arazinin esaslarını düzenleyen kişi Ebu Suud Efendi’dir. 

• Reaya toprağı mazeretsiz bırakamazdı, kira akdini ne reaya ne de sipahi sonlandıramazdı. Reaya toprağı 
uzun süre işlemezse toprak elinden alınırdı. 

• Reaya toprağa bağlı değildir. Trakya’da yaşayan ve toprağa bağlı olan köylülere ortakçı kullar denir. 

• Sipahi 7 yıl toprağı işletmez ve diğer görevlerini doğru yapmazsa, görevden alınır ve reayaya dâhil edilirdi. 
Reayanın sipahiyi şikâyet etme hakkı vardı. Sipahinin görevleri: 

✓ Miri arazinin tasarruf esaslarını denetler. 

✓ Fera ve intikalin uygun biçimde yapılmasını sağlar. 

✓ Vergi toplanmasını sağlar. Topladığı vergilerin bir kısmıyla görevlerini yapar, kalanını merkeze gönderir. 

✓ Dirliğin büyüklüğüne belirli sayıda asker (cebellü denilen) yetiştirir. 

✓ Yetiştirdiği askerlerle seferlere katılır. 

✓ Orduya çeşitli maddeler sağlamak, kalelere bakmak, saraya malzeme göndermek gibi görevleri vardır. 

• Tımar sadece ekonomik kurum değil, aynı zamanda askeri bir kurumdur. 
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DİRLİK ÇEŞİTLERİ 

1. Gelirlerine göre dirlikler:  a.  Has (yüksek gelirli)  

b.  Zeamet (orta gelirli)  

c.  Tımar (düşük gelirli) 

2. Tezkireli tımar – Tezkiresiz tımar (bu ayrım önemli dedi hoca) 

3. Tımar sahibinin yükümlülüklerine göre:   a.  Eşkinci tımarı 

b.  Hademe tımarı 

c.  Mustahfız tımarı 

Has:  Padişah, padişah aileleri, vezir, eyalet beylerbeyi ve merkezdeki üst düzey yöneticiler gibi devlet 
adamlarına tahsis edilen topraklardır, yıllık geliri 100 bin akçe ve fazlasıdır.  

Zeamet: Zeamet alan zaimdir. Memurlar, subaşı, defterdar gibi devlet görevlilerine tahsis edilen ve yıllık 
geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında (20.000 – 99.999) olan topraklardır. 

Tımar: Sipahilere verilen topraklardır, yıllık geliri 20 bin akçenin altındadır (0 – 19.999) 

Badihava: Yıllık ne kadar tutacağı belli olmayan (gerdek vergisi, cinayet vergisi gibi) vergilerdir. 
Badihavayı alma hakkına sahip dirlik sahiplerinin dirlikleri serbest tımar, hakkı olmayanların dirlikleri 
serbest olmayan tımar denir. 

Tezkireli tımar: Merkezden gelen tezkire ile dağıtılan tımarlardır (büyük dirlikler). 

Tezkiresiz tımar: Küçük tımarları tezkire olmadan dirliğin ait olduğu eyaletteki beylerbeyi dağıtır. 

Eşkinci tımarı: Cebelü denilen askerleri yetiştiren sipahi tımarlarıdır. 

Hademe tımarı: Merkeze malzeme gönderen, sarayın ve dini kuruluşların ihtiyacını karşılayan sipahi 
tımarlarıdır. 

Mustahfız tımarı: Kaleleri korumakla görevli sipahilerin tımarlarıdır. 

Devlet bu yöntemle memuruna maaş vermiyor, vergi dışı kısım reayanın olduğu için toprak daha verimli 
işletiliyor. Devlet bu sayede hazineden para ödemeden sefer için hazır bir orduya sahip oluyor.  

DİRLİK SİSTEMİNİN BOZULMA NEDENLERİ       13 Nisan 2017 ders olmadı, 20 Nisan 2017 

1. Tezkire sistemi olumsuz etkisi (tımarların dağıtımındaki haksızlıklar) 

Dirlik sisteminin bozulmasının önüne geçememiştir, aksine hızlandırmıştır. 

2. Fetihlerin durması ve savaşlarda alınan mağlubiyetler, isyanlar, nüfus yerleştirme politikası 

Nüfus fazla ama dağıtılacak toprak kalmamıştır. İşsiz sınıf çoğalmış, eşkıyalık artmıştır. İsyanlar olmuştur. 

3. Osmanlı – İran ve Osmanlı – Avusturya Savaşları 

Avrupa’daki fiyat devrimi (coğrafi keşiflerle madenler Avrupa’ya geliyor) ile enflasyon artıyor, paranın 
 değeri düşüyor, alım gücü azalıyor. 

4. Dirliklerin kaldırılması, İltizam sistemi, Malikâne sistemi 

İltizam sistemi ile topraklar hak edene değil, açık artırmada en çok para (mukata denilen bedel) verene 
 bırakılmaya başlandı. Mültezim denilen bu kişiler çoğunlukla bölgenin zenginleridir, ayanlardır, 
 gayrimüslimlerdir. Bu kişiler de köylülere ağır vergiler koymuşlardır. Topraklar açık artırmada 1-3 yıl için 
 veriliyordu. Mültezimler ekonomik giderleri azaltmak için asker yetiştirme görevini ihmal etmişlerdir. 

Sonra Malikâne sistemine geçildi. İltizamdan farkı, toprağın ömür boyu verilmesidir. Amaç devletin gelirini 
 düzenli hale getirmekti. Kişi öldüğünde topraklar yeniden açık artırma ile dağıtılıyordu, mirasçılarının 
 önceliği yoktu. 

Bundan sonraki süreçte 1858 Arazi Kanunnamesi çok önemlidir. 

5. Savaş teknolojisinin sadece merkezdeki askere uygulanması 

Tımarlı sipahiler ihmal edildi, böylece sistem olumsuz etkilendi. 
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TAŞRA YÖNETİM ÖRGÜTÜ 

Taşra yönetiminin başında Rumeli Beylerbeyi vardı. Ülkede eyalet sistemi uygulanıyordu.  

Nahiye   Tımarlı sipahiler            *  Eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da  

Kaza       Kadı (subaşı ile birlikte)   nahiyelere ayrılırdı. 

Sancak  Sancak Beyi                                       *  Yöneticiler hiyerarşik düzende beylerbeyinin altındadır. 

Eyalet    Beylerbeyi            *   Eyaletlerin temel idari birimleri sancaklardı. 

*  Klasik dönemde kadılar belediye başkanı gibi görev yapardı, bunun yanı sıra adli ve idari yetkileri de vardı. 

*  Beylerbeyi en büyük sivil ve askeri yöneticidir. Ancak şeri yargı konusunda yetkisi yoktur. 

*  Beylerbeyinin kendine ait bir divanı vardı. Buna eyalet divanı denir. 

*  Rumeli Beylerbeyi, Divanı Hümayun toplantılarına katılırdı, ama divanın doğal üyesi değildir. 

EYALETLER 

1. Tımar sisteminin uygulandığı eyaletler 

Tımar miri arazi üzerinde, yönetimi sipahiye bırakılmış topraklardır. 

2. Salyane ile yönetilen eyaletler  

Tımar sisteminin uygulanmadığı ve merkezden uzak eyaletlerdir. Salyane buralarda yılda bir kez toplanan 
ve gerekli harcamalar yapıldıktan sonra kalanı merkeze gönderilen verginin adıdır. Mısır, Bağdat, 
Trablusgarp, Yemen, Tunus, Habeş, Basra, Cezayir salyane toplanan eyaletlerdir. 

3. Mümtaz eyaletler 
Hanlık, Voyvodalık, Şeriflik, Hidivlik gibi özerk (iç işlerinde) yönetimlerdir. Yıllık vergi verirler ve sefer 
durumunda orduya asker sağlarlar. Kırım Hanlığı, Eflak – Boğdan Voyvodalığı, Mekke Şerifliği ve bir 
dönem Mısır’da olan hidivlik mümtaz eyaletlerdir. 

KENTLERDE YAŞAM VE HUKUKSAL DÜZEN 

• Kadılar kazalarda devletin gücünü temsil ederler. Öncelikli görevleri yargıçlık, sonra devletin temsilciliği, 
yöneticilik ve belediye başkanlığıdır. 

• İslam devletinde belediyecilik faaliyetlerini muhtesipler yürütüyordu, bu faaliyetlere hisbe denir. Hisbe 
bir işi Allah rızası için yapmak demektir. 

Osmanlıda ise belediyecilik faaliyetleri için kadıya küçük yerlerde subaşılar, büyük kentlerde ihtisap 
ağaları yardımcı oluyordu. 

• İhtisap ağaları esnafı kontrol eder, yolları düzenler, iş yeri açma ruhsatı verir, fiyatları denetler, ahlak 
kurallarına uyulup uyulmadığını denetler, çocuk işçi çalıştırılıyor mu diye denetler, Ramazan’da oruç 
tutulup tutulmadığını kontrol eder. 

• 1826’da İhtisap Ağalığı Nizamnamesi çıkarıldı ve İhtisap Nezareti kuruldu,1854’te kaldırıldı. 1856’da 
Şehir Emaneti Memuriyeti kuruldu, belediyelere benzer. 

Esnaf ve Zanaat Kuruluşları 

Başlangıçta ticaret kardeşlik ahlakı ve ahilik anlayışı (kardeşlik ve dayanışma felsefesi) ile yürütülmüştür, 
kar ön planda değildir, fütüvvet ahlakı vardır. Ticarette tekelcilik vardı, bir bölgede yürütülen ticari iş yeri 
olduğunda ikinci kişiye aynı bölge içinde ruhsat verilmezdi. 

Esnaf Loncaları    (SINAV İÇİN BURAYA DİKKAT !!!) 

• Her esnaflık ve zanaat dalı için loncalar (meslek örgütleri) vardı. 

• Loncaya çırak olarak girilir ve usta olarak çıkılırdı. Bir ticari faaliyette bulunmak isteyen kişilerin, loncadan 
usta olarak çıkanların bir iş yeri açabilmek için devletten gedik denilen izin almaları gerekiyordu. Gedik 
hakkı ömür boyudur. Gedik hakkı olan kişi bir yeri kiralıyor ve artık orayı boşaltmıyor, devlet orada 
kamulaştırma yapamıyor, gedik hakkını çiğneyemiyor. Bu şekilde sorunlar çıkınca 19. yy.da kaldırılmıştır.  

Gedik ikiye ayrılır. 

 Müstakil gedik: Ticari faaliyeti sabit bir yerde yürütmek için alınan izindir, ayni hak doğurur. 

 Havayi (seyyar) gedik: Ticari faaliyeti gezici olarak yürütmek için alınan izindir, kişisel hak doğurur. 
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  RESEPSİYON (İKTİBAS)          27 Nisan 2017 

RESEPSİYON: Bir devlet veya devletlerin kanunlarının bir başka devlet tarafından kendi kanunları olmak 
üzere alınmasıdır. Yabancılık unsuru barındırır. 

Resepsiyon için yasası alınan ülkenin güçlü olması ve kültürlerin benzemesi önemlidir. 

Osmanlıda resepsiyonu anlamak için; dönemin UA siyasetini, hukukunu ve Osmanlının konumunu 
kavramak gerekir. Fransa Osmanlıdaki Katoliklerin, Rusya Ortodoksların, İngiltere Protestanların 
koruyucusu olduğunu iddia ediyor. Almanya ile Balkanlar ve Ortadoğu’da karşı karşıya gelmiştir. 

Bu dış baskılar Osmanlıyı resepsiyona itmiştir, ayrıca modernleşme arzusu da vardır ve ilk resepsiyon 
1850 Kanunname-i Ticaret ile yapılmıştır. Bu durum kanunlarda çift başlılığa (şeri hukuk ve batı hukuku) 
yol açmıştır. Cumhuriyet döneminde tek bir hukuk sistemine geçilmiştir, bu dönemde dış baskı yoktur. 

Resepsiyon Sebepleri: 1.  Modernleşmek, yenilenmek 
    2.  Dış baskılar 

     3.  Yasa yapacak devletin yeterli kadrosu yoksa bu açmazdan kurtulmak 

✓ Tarihte resepsiyonu ilk olarak Almanlar, Roma hukukunu kabul ederek uygulamıştır. 

✓ Resepsiyonu siyasilerin kararı ile hukukçular yapar. Siyasilerin ve hukukçuların yabancı devlet ile 
olan ilişkileri, resepsiyonda hangi devletin seçileceği hususunda önemli olmuştur. 

✓ Resepsiyon toptan (Cumhuriyet) veya kısmi (Osmanlı) olabilir. Tek veya farklı devletlerden alınabilir. 

✓ Osmanlı büyük ölçüde Fransa’dan etkilenmiştir. 

✓ 1774 Küçük Kaynarca Anl. İle Rus ticaret gemilerinin boğazlardan serbest geçişi kabul edilmiştir. 

✓ 1798 İstanbul Anl. ile Rus savaş gemilerinin boğazlardan serbest geçişi kabul edilmiştir. 

✓ 1809 Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Anl. ile tüm ticaret gemilerine serbest geçiş tanınmıştır. 

✓ 1841 Boğazlar Anl. İle boğazlardan geçiş çok taraflı bir anlaşmanın teminatı altına alınmıştır. 

III.  Selim (1789-1807) 

Hukuk alanında girişimler III. Selim ile başlamıştır. Meşveret usulünü en çok uygulayan padişahtır. 

1793’te Londra’da ilk daimi elçilik (Yusuf Agâh Efendi) açılıyor. Diplomaside karşılıklılık esasını 
benimsemiştir. Karşılıklılık esasının nedenleri: 

• Şark sorunu 

• Dünya denge siyasetini (ittifakları) bozabilmek 

• Fransız Devriminin etkileri 

Mühimme Odası kuruyor, yabancı dil öğrenilmesini ve gizli yazışmaların buradan yapılmasını istiyor. 
Kanunların değişmesini istiyor. Yeniçeri Ocağını kaldırmak istiyor (ilk isteyen Genç Osman idi). Nizamı 
Cedit adıyla yeni ordu kuruyor. Tepki nedenleri: 

• Ulufe (maaş belgesi) ortalıkta kullanılmaktadır. Bundan mahrum kalınacağı düşünülmektedir. 

• Yeniçeri kıyafetlerini yapan esnaf bu yeniliğe karşıdır. 

• Yeniliklere karşı muhafazakar zihniyet de vardır. 

Kabakçı Mustafa isyanı ile III. Selim durduruldu. Alemdar Mustafa Paşa ayanları topladı. 4. Mustafa 
tahta çıktı (1807-1808). Sonra gâvur padişah denilen II. Mahmut tahta çıktı. 

1808 Senedi İttifak (II. Mahmut imzalamıştır) 

1. Padişaha ve devlet otoritesine itaat getirilmiştir. 
2. Sadrazama itaat dile getirilmiştir (ama sadrazamın keyfi uygulamaları önlenecektir). 
3. Ayan nerde bulunuyorsa orada kalacak, başka yerden toprak almayacaktır. 
4. Büyük ayanın küçük ayan üzerinde hiyerarşisi kabul edilecektir. 
5. Ayanlık babadan oğla geçecektir. 
6. Ocaklarda bir ayaklanma çıkarsa, ayanlar devletten izin almadan ayaklanmayı bastırabilecektir. 
7. Vergiler adil olacak, devlet ayanlar ile görüşerek vergi konusunda karar verecektir. 
8. Zulüm yasaklanacaktır. 
9. Kullar ve reaya korunacaktır. 
10. Suçluya soruşturma ve yargılama yapılmadan ceza verilmeyecektir (siyaseten katlin kaldırılması). 
11. Her yeni seçilen Şeyhülislam ve sadrazam ittifakı imzalayacaktır (hiç imzalanmamıştır). 
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II.  Mahmut (1808-1839) 

1808’de Senedi İttifak yapılmıştır, bir sözleşmedir. Ayanların hukuki durumlarını tespit ettiği, devletin 
zararına olduğu düşüncesi vardır. Bunu aslında isteyen Alemdar Mustafa Paşa’dır. Bu belge ölü doğan 
bir belgedir, uygulanmamıştır. 

 Yunan isyanında görülen ihtiyaçtan dolayı, gizli yazışmaların Türk memurlar tarafından yapılması 
 amacıyla 1821’de Tercüme Odası kuruldu. 

 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, Sekban-ı Cedit ordusu kuruldu. 

 Kabine sitemi kuruldu. Sadrazam başvekil olarak düzenlendi, artık padişahın mutlak vekili değildir. 
Özgür kişiler seçilmeye başlandı. Uzmanlaşmak amacıyla kadıların görevleri azaltıldı. 

 1831’de ilk resmi gazete Takvim-i Vakayı çıkartılmıştır.(Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile rekabet için) 

 Sürekli Danışma ve Karar Organları kuruldu. SINAV İÇİN ÖNEMLİ !!! 

 Dar-ı Şuray-ı Babıali: İdari konularda 

 Dar-ı Şuray-ı Askeri: Askeri konularda 

 Meclis-i Vala: Adli konularda (1837’de kuruldu, 1868’de ikiye ayrıldı, bugünkü Danıştay ve  
  Yargıtay’ın temelidir. (Divan-ı Ahkâm-ı Adliye: Yargıtay, Şuray-ı Devlet: Danıştay) 

 Memurlar ve ulema için iki ayrı ceza kanunu yapıldı. Memurlar için kanunsuz suç ve ceza olmaz 
ilkesi getirildi. Kanunilik anlayışı getirildi. Ulema için çıkarılan kanun rüşvet ve görevi kötüye 
kullanmayı engellemek için yapıldı. Müsadere yöntemi kaldırıldı. 

 Din, mezhep farkı olmaksızın tüm tebaanın eşit olduğunu vurgulamıştır. 

 Kadı’nın adli ve idari işleri birbirinden ayrıldı, idari işler elinden alındı. 

 Posta teşkilatı kuruldu, ilk nüfus sayımı yapıldı, Askeri Tıbbiye ve Harp Okulu açıldı. 

 Maarif Vekâleti kuruldu, erkekler için ilkokul zorunluluğu getirildi. 

        04 Mayıs 2017 
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 Padişah Abdülmecit döneminde (1839-1861) 3 Kasım 1839’da Gülhane Hattı Hümayun 
adıyla ilan edildi. 

 Temel haklar belgesidir, anayasal bir belge değildir. 

 İlan edilmesinde dış baskılar ön plandadır, ayrıca Osmanlı da istemektedir. 1838 Balta 
Limanı Anl. İle İngiltere’ye imtiyazlar tanınmıştır. Milliyetçilik akımları da vardır. 

 Yeni kanunlar ile 

▪ Can, mal ve namus güvenliği sağlanacak 

▪ Vergi toplama yöntemi düzeltilecek 

▪ Askerlik hizmeti belirli bir süre ile sınırlandırılacak 

▪ Ceza kanunu (şeriatın düzenlemediği konularda) çıkarılacak ve tüm tebaaya uygulanacak  
(kanunilik, eşitlik ilkesi) 

▪ Yargıda aleniyet ilkesi kabul edilecek, işkence ve müsadere kaldırılacak (kimsenin malına 
el konulmayacak) 

▪ Kimse yargılanmadan, şer’i hüküm verilmeden öldürülmeyecek (siyaseten katl kaldırılmış 
oluyor) (Padişah örfi ceza verme yetkisinden vazgeçmiştir) 

▪ Meclis-i Vala üye sayısı artırılıp görüşler serbest ifade edilecek (yargı bağımsızlığı) 

 Ferman, kendi kendini sınırlandırma niteliği taşır. Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah lendi 
isteği ile yetkilerini sınırlandırmaktadır. 

 Padişah fermana uyacağına ant içmiştir. Sonraki padişahlar da kabul etmiştir. 

 Padişah yasama yetkisinden kısmen vazgeçiyor, sadece onama yetkisi kalıyor. 

 Rumlar fermandan memnun değildir, tebaanın eşit olmasından hoşnutsuzdurlar. 
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 1856’da yayımlanmıştır, özellikle gayrimüslimler içindir. 

 Dış baskılar yine ön planda ve daha şiddetlidir. 

 Fermanın ilanında etkili olan olaylar 

1. Kutsal yerler sorunu (gerçek sebebidir) 
2. 1853-56 Kırım Savaşı 
3. 1856 Paris Anlaşması 

 Rusya ile yapılan Kırım Savaşını kazanan Osmanlı, savaş sırasında İngiltere, Fransa, 
Avusturya ve İtalya’dan (Piomonte) yardım almıştır. Osmanlı 1854’te ilk dış borcunu almıştır. 
Bunun bedeli olarak Paris Konferansı öncesinde şartlar ileri sürülmüş ve sonuçta bu ferman 
ilan edilmiştir. Osmanlı bu ferman ile UA toplumun bir parçası olduğunu kabul etmiştir. 

 Bu ferman ile 

▪ Tebaaya verilen haklar teyit edilmiş 

▪ Vergi alımında din ayrımı yapılmayacak (vergi eşitliği, örneğin cizye alınmayacak), 

▪ Cemaat liderlerinin içyapıları düzenlendi.  

✓ Rum Patriği ömür boyu seçilecek,  
✓ Cemaat liderlerinin dünyevi yetkileri alınacak,  
✓ Patrikhanenin vergilendirme yetkisi alınacak,  
✓ Cemaat meclislerine halkın temsilcileri de katılacak, 
✓ Kendi yönetimleri için nizamnameleri yapılacak 
✓ Gayrimüslim devlet adamlarına maaş bağlanacak 

▪ Gayrimüslimler devlet görevlisi olabilecek, askeri ve sivil kurumlarda çalışabilecek. 

▪ Gayrimüslimleri aşağılayıcı tabirler yasaklandı. 

▪ Meclislerde sadece Müslümanlar değil, Gayrimüslimler de bulunabilecek. 

▪ Gayrimüslim artık askerlik yapacak (bedelli yapabilir). 

▪ Din farkı olan kişilerin davalarına bakmak üzere Ticaret ve Ceza Mahkemesi kurulacak. 

▪ Yabancılar Osmanlı topraklarında kutsal yerler hariç gayrimenkul alabilecek. 

 Tanzimat Fermanı tüm tebaa için haklar tanımıştı. Islahat Fermanı ise gayrimüslimlere haklar 
tanımaktadır. 

 

KANUNLAŞMA HAREKETLERİ 

1876 KANUN-I ESASİ 

Anayasa ve parlamenter düzeni savunan Genç Osmanlılar (N.Kemal, Şinasi, Ziya Paşa) hareketi kanunun 
yapılmasında etkili olmuştur. Mithat Paşa, padişah II. Abdülhamit’i ikna eden kişilerin başında gelir. 

Anayasa ilanında 1876 Tersane Konferansının da etkisi (aleyhe karar çıkmaması için) olmuştur. 

Yapılışı: Cemiyet-i Mahsusa Kurumu kurulmuş, Fransa ve Prusya anayasalarını incelemişler, 119 
maddelik anayasa hazırlanmıştır. Halkın iradesi yoktur, ferman anayasadır. 23 Aralık’ta ilan edilmiştir. 
Resepsiyondur veya değildir denilemez, yerli unsurlar ağırlıkta, Osmanlı egemenlik anlayışını yansıtır. 

YASAMA          Son Ders 11 Mayıs 2017 

Meclis-i Umumi kuruluyor, ama yasama yetkisi padişaha aittir. İki alt meclisten oluşuyor. 

▪ Heyet-i Ayan: Üyeleri padişah belirliyor, ömür boyu seçiliyorlar, üye sayısı diğer meclisin 1/3’üdür.  

▪ Heyet-i Mebusan: 50 bin erkek nüfusa bir temsilci ve halk seçiyor. Görünürde bir meclistir. İki dereceli 
seçim vardır. Halk seçtikten sonra, ikinci seçmen mebusu seçer. İlk seçim 1877’de yapıldı. 

 Heyet-i vükela yasa teklifi yapar, Şuray-ı devlet tasarıya dönüştürür, padişah onaylarsa kanun 
haline gelir. 

 Heyet-i Ayanın kanun yapma veya değiştirmek yetkisi vardır. Bir yasa teklifi geldiğinde din ve ahlaka 
uygunluğunu denetler. Uygunsa kanunlaşır, uygun değilse değiştirir, Heyet-i Mebusan düzeltir. 
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YÜRÜTME  

Hükümet anlamında padişahın belirlediği Heyet-i Vükela vardır, başı sadrazamdır. Toplantı yapmak ve 
karar almak için padişahın iznini alır.  

Bu heyet sadece padişaha karşı sorumludur, meclise karşı sorumlu değildir. 

Heyeti Mebusan üyeleri bu vekillere soru sorabilir, ama vekillerin cevap verme zorunlulukları yok.  

Heyeti Mebusan üyelerinin 2/3’ünün kararı ve padişah onayıyla vekiller yüce divana gönderilebiliyor.  

Padişah sorumsuzdur ve padişahın hakları kutsal haklardan sayılmıştır. 

Padişahın; *   meclisi toplantıya çağırma  *  meclisi tatil etme 
  *   toplantı süresini kısma   *  meclisi feshetme yetkileri vardır. 

YARGI 

Osmanlıda yargı bağımsız, doğrudan müdahale yok, fakat dolaylı etki söz konusudur. Padişahın örfi 
konularda yargı yetkisi vardır. 

Yargı faaliyeti Şer’i Mahkemeler ve Nizamiye Mahkemeleri tarafından yürütülürdü. Kadılar cürümle 
suçlanmadıkları takdirde azledilemezler. 

KİŞİ HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ 

• İfade özgürlüğü düzenlenmemiş, toplantı ve dernek kurma hakkı yok, kanun dairesinde basın özgür 

• İşkence yasakları II. Mahmut’tan beri var. 

• 113. madde; padişaha sürgün yetkisi veriyor. 

• Doğal hâkimlik ilkesi benimsenmiş. 

✓ Herkes hukuksal yolları kullanma hakkına sahiptir. 
✓ Olağanüstü mahkemeler kurulamaz. 
✓ Herkes tabi olduğu mahkemede yargılanacak. 
✓ Mahkemeler görev alanıyla ilgili gelen davaya bakmaktan kaçınamaz. 

• Padişah 1878 Osmanlı-Rus Savaşında Meclisi tatil etme yetkisini kullanmış ve baskıcı rejim 
uygulamıştır. 30 yıl Kanuni Esasi uygulanmamıştır. 

• Anayasada seniorat yöntemi (ailenin en yaşlı üyesinin tahta geçmesi) düzenlenmiş oldu. 
 

1909 DEĞİŞİKLİKLERİ 

1908’de İttihat ve Terakki II. Abdülhamit’i indirir ve meclisi tekrar açar (31 Mart olayı, 10 Nisan 1909).  
Kanun-i Esasi 1924 anayasasına kadar yürürlükte kalmıştır. II. Meşrutiyet ile yumuşak kuvvetler ayrılığı 
getirildi. 

▪ Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan artık her konuda kanun yapabilecek (eskiden sadece görevi ile ilgili). 

▪ Eskiden meclis padişaha bağlılık yemini ediyordu, şimdi padişah anayasaya bağlılık yemini edecek. 

▪ Padişah yürütmeden sadece sadrazamı tayin edecek, bakanları sadrazam belirleyecek. 

▪ Güvenoyu getirildi, yürütme artık meclise karşı sorumlu oldu. 

▪ Meclisi toplantıya çağırma yetkisi padişahın elinden alındı, fesih yetkisi sınırlandırıldı. 

▪ Heyet-i Vükela artık her konuyu görüşürken padişahın iznini almak zorunda değil. 

▪ Yasa tekliflerinin tasarı haline gelebileceği yer Şuray-ı Devlet idi, bu yetki alındı. 

▪ UA anlaşmaların onaylanmasında meclisin de rolü vardır. 

KİŞİ HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ 

• 113. maddedeki sürgün yetkisi kaldırıldı. 

• Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü getirildi. 

• Basın özgürlüğü açısından ön sansür yasağı getirildi. 
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HUKUKUN GELİŞMESİ / DİĞER KANUNLAR 

CEZA HUKUKU 

▪ Osmanlıda cezalar kanunnamelerle düzenlenmişti. 

▪ II. Mahmut döneminde memurlara ve ulemaya ilişkin olmak üzere iki ceza kanunu yapıldı. 

▪ 1840’ta tüm tebaayı ilgilendiren bir ceza kanunu yapıldı, herkes kanun önünde eşit denildi. 
Gayrimüslimlere verilen cezanın Müslümanlara verilen cezanın yarısı olması kuralı kaldırıldı. 
Hâkimin takdir yetkisi kaldırıldı. Örfi ve şeri cezalar birleştirilip kanunda bütünlük sağlanmıştır. 

▪ 1851’de Kanuni Cedit adıyla yeni bir ceza kanunu yapıldı. 
Savcılık yoktur. Şeri cezalar verildikten sonra üstüne bir de örfi ceza veriliyor.  

▪ 1855 Rüşvetin Önlenmesi Nizamnamesi Fransa’dan alınmıştır. 

▪ 1858’de yeni bir ceza kanunu yapıldı, 1810 Fransız Ceza Kanunundan esinlenmiştir. 
Kısasa tabi davalar ile diyet şeri mahkemelerde, diğerleri nizamiye mahkemelerinde (çok hâkimli) 
görülecek. 

▪ 1911’de İtalya’dan Ceza Kanunu alınıyor. 

MUHAKEMA HUKUKU 

Ceza Muhakemesi ile Medeni Muhakeme Fransa’dan resepsiyon yapılmıştır. 

a. Ceza Muhakemesi (1879): 1929 CMK’ya kadar yürürlükte kaldı. Savcılık düzenlendi. Şeri hüküm yoktu. 

b. Medeni Muhakeme (1878): Şeri hükümlere yer verildi. 1927 HMK’ya kadar yürürlükte kaldı. 

İDARE HUKUKU 

 Fransa’dan etkilenmiştir. 

 1837’de kurulan Meclis-i Vala kanunların hazırlanmasında etkiliydi.  

1854’te Meclis-i Aliy-i Tanzimat kuruldu. Kanunların hazırlanması buraya devredildi. Meclis-i Vala’nın 
görevi sadece idari davalara bakmakla sınırlandırılıyor. 

1861’de ikisi birleştiriliyor. 1868’de tekrar ikiye ayrılıyor (Yargıtay ve Danıştay). 

 Divan-ı Ahkâm-ı Adliye (Yargıtay):  

İstinaf mahkemesi görevi görür, ayrıca temyiz merciidir. Bazı davalarda ilk derece mahkemesidir. 

 Şuray-ı devlet (Danıştay):  

İdare ile kişiler arasındaki, idarenin idare ile olan uyuşmazlıkları çözer.  

Memurları yargılar. İlk bağımsız idari yargıdır. 

1876 Kanun-i Esasi ile idare ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi adli mahkemelere kaydırıldı. 

1876 Kanun-i Esasi ile imtiyaz sözleşmelerinin gözden geçirilmesi Şuray-ı devlete verildi. 

TOPRAK HUKUKU 

 1858 Arazi Kanunnamesi yapıldı. 

Osmanlıda toprak beş gruptu (Miri, mülk, vakıf, metruk ve mevat topraklar). Bu kanunname ile miri ve 
vakıf topraklarının intikal usulü ayrıntılı düzenlenmiştir. 

▪ 1847’de İrade-i Seniyye ile kız ve erkek çocukların yeniden bedel ödemeksizin eşit intikal hakkına 
sahip olduğu düzenlendi, önceden kız çocukların bedel ödemesi gerekiyordu. 

▪ Toprağın mutasarrıfı kadın ise, onun tasarruf hakkı oğullarına bile geçmiyordu. 1847’deki düzenleme ile 
bu da düzenlenmiş oldu. 

1858 Arazi Kanunnamesi ile ormanlar herkesin kullanımına açıldı. 

 Toprak hukuku alanında iki kanun daha vardır. 1867 Tevsi-i İntikal Kanunu ile intikalden yararlanacak kişi 
sayısı artırıldı. 1912 Emval-i Gayrimenkulenin İntikalatı Hakkında Kanun ile intikalde sınıf esası yerine 
zümre esası benimsendi. 

VATANDAŞLIK HUKUKU 

• Fatih döneminde millet esas benimsendi. II. Mahmut tebaanın eşitliğini dile getirmiştir. 
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• Tanzimat Fermanı ile örtülü olarak eşitlik esası getirildi. Islahat Fermanı ile vergi ve askeri konularda 
tebaanın eşitliği açık olarak söyleniyordu. 

• 1869’da Fransa’dan resepsiyon ile alınan Tabiyet-i Osmaniye Kanunnamesi yapıldı. Bunun sebebi Mahmi 
Sorunu idi (yabancıların suç işledikleri halde yargılanamamaları, vergi vermemeleri, düzene uymamaları). 

 Osmanlıda ikamet eden herkes Osmanlı vatandaşıdır. 

 Din ayrımına dayalı tebaa yerine vatandaşlık sistemine geçildi. 

 Tabiyet değiştirme Bab-ı Ali’nin iznine bağlandı. 

• 1876 Kanun-i Esasi’de de Osmanlıda ikamet eden herkes Osmanlı vatandaşıdır denilmiştir. 

MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU  (MECELLE) 

 Hazırlanmasında Ahmet Cevdet Paşa etkili olmuştur. 

 1851 maddedir. İlk 99 maddesi özenle hazırlanmıştır, yerli bir kanundur. Esasında borçlar kanunudur.  

 Aile hukuku alanındaki eksiklikleri 1917 Aile Kararnamesi ile giderilmeye çalışıldı. 

 İçtihatla içtihat kaldırılamaz kuralı düzenlenmiştir. 

 İslam dünyasında ilk tedvindir. Sadece Hanefi içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır. Nizamiye 
Mahkemelerine yardımcı olması için yazılmıştır. 

 Şeri hükümler bir araya getirilmiştir. 1926 TMK yürürlüğe girince kaldırılmıştır. 

TİCARET HUKUKU 

✓ Resepsiyon ilk defa bu alanda yapılmıştır, 1850 Ticaret Kanunu Fransa’dan alındı. Modern anlamda 
şirket düzenlemesi vardır. 

✓ 1861’de Ticaret Usul Kanunu Fransa’dan alındı. 1863 Deniz Ticareti Kanunu Fransa’dan alındı. 

✓ Ticari uyuşmazlıkların çözümü için karma mahkemeler kurulmuştur. 

OSMANLI YARGI ÖRGÜTÜ – NİZAMİYE MAHKEMELERİ 

Müslümanlar için Şeri mahkemeler, gayrimüslimler için Cemaat mahkemeleri ve yabancılar için Konsolosluk 
mahkemeleri vardı. Sadrazamın ayrı ve kazaskerin ayrı divanı vardı. Yeniçeri Ağasının askeri konularda, 
defterdarın mali konularda yargı yetkisi vardı. 

• Nizamiye mahkemeleri 1864’te Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuştur. 

• Tek hâkim esası yerine bu mahkemeler çok hâkimlidir (Müslüman ve gayrimüslim üyeleri vardı). 

• Şeri, Cemaat, Konsolosluk ve Ticaret mahkemelerinin baktığı uyuşmazlıklar dışında kalan konulara 
bakmak için kuruldu. 

• Başkanı kadılardır, üyelerinin çoğu hukukçu değildi. Kadılık Yüksek Okulu açıldı. 

• 1871 Nizamiye Mahkemeleri Kanunu ile adli örgüt mülki örgütten ayrıldı, yargı idareden ayrıldı.  

• Nizamiye mahkemeleri ile ülke genelinde savcılıklar kuruldu. 1878’de ilk noterlikler kuruldu. 1870’de ilk 
baro yabancılar tarafından kurulmuştu. 1878’de ilk Osmanlı barosu kuruldu. 

TAŞRA ÖRGÜTÜNDE DEĞİŞİKLER 

✓ 1864’te Vilayet Nizamnamesi ile eyalet düzeninden vilayet sistemine geçildi.  
Köy (muhtar) - nahiye (müdür) - kaza (kaymakam/kadı) - sancak/liva ( mutasarrıf/sancaktar) - vilayet (vali) 

✓ İlk kez Tuna vilayetinde uygulandı. Mithat Paşa bu vilayet vali yapıldı. 

✓ Vilayet sistemi ile halkın yönetime katılması sağlandı. 

✓ İl Genel Meclisleri ve İdare Meclisleri kuruldu. 

EĞİTİM ALANINDA DEĞİŞİKLER 

✓ II. Mahmut döneminde erkekler için, 1869’da kız çocukları için ilkokul zorunluluğu getirildi. 

✓ İlköğretim ağı oluşturulamadı. Bir yanda eski bir yanda yeni eğitim sistemi vardı, gelişme sağlanamadı.  
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