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• 1980 darbesinden sonra Kenan Evren Paşa, ordular baş komutanı, devlet başkanı ve 
hükümet başkanı oldu. Meclisi de kapattı. 

• Yetmedi, açılan davalar hakkında hakimlere ne karar vermeleri gerektiği hakkında alenen 
talimatlar vermeye girişti  

• Askerdir, hukuktan anlamaz diyeceksiniz. Fakat kendisine İstanbul Üniversitesi fahri hu-kuk 
doktor unvanı verdi. Merasimde koca koca hukuk profesörleri Paşa Evren karşısın-da el-pençe 
divan durdular, boyun kestiler!! 

 

Bu nasıl iştir, despotluk karşısında meslek haysiyeti bile mi unutuluyor, diye sormayacak mıy-dık? 
Ben sordum.  

 

Devletin âlî menfaatleri adına iktidara zor ile el koyan muktedirler karşısında temel hukuk ilkeleri 
niçin böyle kolayca feda ediliyor? Her zaman böyle miydi? Despotlar, hukuk üstü müdahaleler ve 
baskıcı idareler bizim kaderimiz mi olmuş yoksa? Diye merak ettim.  

 

1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi yayını olarak yayınlanan Political Participation in Turkey isimli 
kitabım için yaptığım araştırmalar beni Osmanlı devletinin kendine göre oldukça esaslı bir hukuk 
geleneği olduğunu ve bunun her şeye rağmen kaba kuvvete karşı bir fren teşkil ettiğini düşün-
meye sevketmişti. Darbeden sonra bu konuya daha bir heyecanla eğildim.  Kolları sıvayıp huku-
kun bu topraklarda nasıl anlaşıldığını, geçmişte nasıl işlediğini ve kuvvet kullanımını ne ölçüde 
tahdîd ettiğini, sınırlayabildiğini irdelemeye ve anlatmaya giriştim.  

 

Bu konudaki araştırmalarımın ilk sonuçlarını o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi’nde okuttuğumuz 
“The Making of the Modern World” konulu çok öğrencili bir derse entegre ettim (1982’de).  

 

Askerler beni Boğaziçi’nden ayrılmaya zorladı. Ama anlaşılan, o zaman teksirle bastığımız o ilk ders 
notları uzun yıllar Boğaziçi’nde okutuldu. Sonra Türkçesi de yayımlandı:  

Çağdaş Dünyanın Oluşumu (Mesis, 1985) Gençlerin eğitimi açısından inşallah bir işe yaradı.  

 



Ben kendim, Osmanlı hukuk anlayışı, düzeni ve uygulamalarını öğrenme gayretimi başka ülke ve 
üniversitelerde sürdürdüm, fırsatlar elverdiğince. Daha çok uygulamaya baktım. Uygulamala-rın 
ifade ettiği mantığı ve yansıttığı hukuk anlayışını anlamaya uğraştım.   

 

Son zamanlarda hukuk tarihi ile ilgili çalışmalar epey arttı. Genç arkadaşlar çok güzel çalışmalar 
yapıyorlar. Gerçi bu çalışmalar büyük ölçüde fikir tarihi mahiyetinde. Osmanlı dönemi düşünürle-
rinin yazdığı türlü yazıları gayet yetkin bir şekilde değerlendiren çalışmalar. (Boğaziçi’nde Derin 
Terzioğlu’nun benim ilgilerimle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan çalışmalarını çok beğeni-
yorum). Fikir tarihi benim zayıf olduğum bir alan olduğu için bu tür çalışmalardan çok şey öğreni-
yorum. Onun için seviniyorum. 

 

Hem tatbikat hem de nazariyat hakkında bilgi veren kaynakları yetkinlikle kullanan genç tarihçiler 
de var. Boğaziçi’nden ayrıldığı için hakikaten üzüldüğüm Yavuz Aykan; Girit’te Marinos Sariyan-nis 
ve arkadaşları da güzel çalışmalar yapıyorlar. Farklı farklı kaynaklar kullandığı için Sariyan-nis’i 
hassaten zikrediyorum. Yoksa yepyeni bir nesil yetişti, daha da gelenler var sırada. Bu gençler, 
genel olarak Osmanlı tarihini ve özellikle de Osmanlı fikir ve kültür tarihini başka bir lige 
taşımaktalar. Hukuk tarihi de bu güzel gelişmeden nasibini alıyor. Daha gidilecek epey yol var ama 
sistemin işleyişi, değerleri, etkisi, zaafları ve aksaklıkları hakkında eskiye nazaran daha bil-giliyiz.  

 

Bugünkü konuşmamda bu çalışmalardan da yararlanarak, Osmanlı tecrübesinde muktedirlerin 
iktidar araçlarını kullanmalarının ne gibi sınırlar ve ölçülere tabi olduğunu anlatmaya çalışacağım. 
Bunu yaparken bazı tarihçilik meselelerine de gireceğim.  

 

Soru: 

İktidar nedir? Başta padişah/sultan olmak üzere, iktidar iddiasında olanlar “şark despotizmi” nite-
lemesini haklı gösterecek şekilde sınırsız bir güce sahip miydiler? Rastgele ve ölçüsüzce iste-
diklerini yapabilir miydiler? Kararların verilmesini ve gücün kullanımını belli usul ve ölçülere bağla-
yan teamüller, süreçler, değerler ve dolayısıyla sınırlar (hudûd) yok muydu?  

 

Cevap: 

Birinci sorunun cevabı basit: Hayır, en kudretli Osmanlı sultanı bile her istediğini yapamazdı. Ne 
tarihte ne de günümüzde iktidar sınırsız güç demek değildir. İktidar gücün meşru kullanımıdır. 
Yöneten ve yönetilen arasında paylaşılan değerler ve kabuller olması meşruiyetin dayanakların-
dandır. Gücün bir meşruiyete dayanmadan kaba bir şekilde kullanımı kalıcı ve sürekli olma şansı 
yoktur.  

“Klasik” Osmanlı düzeninde iktidara temel olan, başka bir ifadeyle meşruiyetini sağlayan, üç de-
ğere, kuruma dikkat çekmek istiyorum.  

 



1. Evrensel Değerler: İyi yönetimin nasıl olması gerektiğine dair evrensel kabul gören değer-
ler ve beklentiler. Bu “hâkim” (hegemonic) değerler iktidarın kabulünü ve işini kolaylaştırı-yor ama 
yöneticileri de bağlıyor ve bu anlamda iktidarı sınırlıyordu.  

2. Hukuk: Düzen, süreklilik ve meşruiyeti sağlayan bir hukuk sistemi.  

3. Bürokratik-idari teşkilat: Zaman içinde oluşan devlet teşkilatının kendi içinde belli denetim 
ve dengelemelere elvermesi de iktidarı frenleyen özelliklerdendi. Kanun, yönetmelik, ni-zam gibi 
teşrii kararların hazırlanmasını ve uygulanmasını yönlendiren belli süreçler ve usuller olması 
düzenin işleyişine belli bir açıklık ve öngörülebilirlik kazandırıyordu.  

 

Konuşmamda Osmanlı uygulamasını merkeze alarak iktidarı sınırlayan bu üç özelliği açmaya 
çalışacağım, vakit elverdiğince.  

 

İktidarın Sınırları: 

(1) Evrensel Değerler: Makasıd: Zaruretler: Olmazsa Olmaz Haklar 

Kalıcı olmayı hedefleyen her iktidarın kabul etmek ve yönetilenlerle ilişkilerinde gözetmek duru-
munda olduğu bazı evrensel değerler vardır. Bunlar farklı toplum ve kültürlerde farklı isimler ala-
bilir ama hemen hepsi insana insanca yaşamanın en temel şartlarını sağlamanın gerekli olduğu 
anlayışına dayanır.  

 

Osmanlı döneminde makasıd, zaruretler veya hukukullah kavramları ile işaret edilen değerlere 
verilen önem söz konusu evrensel değerlere itibar edildiğini ve bunların iktidara belli sınırlar koy-
duğunu göstermektedir.  

 

Şöyle ki hukukçular ve diğer düşünürler hukukun en yüksek maksadının ibadullahın, yani Allah’ın 
kullarının bu dünyada ve öte dünyada Allah’ın rızasına ve insanlara tevdi ettiği emanete uygun bir 
hayat yaşayabilmeleri için gerekli şartların, ortamın oluşmasına yardımcı olmak olduğunu vurgu-
lamışlardır.  

 

Bunun için insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin belli ölçüler çerçevesinde uyumlu gelişmesi 
önemliydi. Onun için zayıflar kuvvetliye karşı korunmalıydı. Kuvvetli kim? Her şeyden önce dev-
letin silahlı unsurları olan askeri-idari sınıf, tabir caizse yürütme erkinin temsilcileri. Yaptıkları işin 
tabiatı icabı silah taşımalarına atfen “ehl-i seyf” ve kendi iç yönetimlerinde tabi oldukları ve ordu 
töresi diyebileceğimiz örf dolayısıyla da “ehl-i örf” denen bu sınıfa karşı ibadullah denilen ahalinin 
(sivillerin) korunması gerekliydi. En çok da en zayıflar, yani çocuk, öksüz, yetim, kadın ve yaşlı-lar 
korunmalıydı. Zayıfın güçlüye karşı korunması adalet iddiasının gerçek olmasının ve iktidarın 
meşruiyetinin en temel şartıydı.  

 



İktidarın sınırlarından en birincisi olan iyi yönetimin nasıl olması gerektiğine dair evrensel değerler 
genel bir fikir olarak bırakılmamış, somutlaştırılarak en temel ve en vazgeçilmez haklar bir liste 
olarak ifade edilmiştir. Bunlara zaruretler veya makasıd-ı şer‘iyye denmiş. Yani vazgeçilemez haklar 
veya şeriatın/hukuk düzeninin maksadı. 

 

Bunlara daha yakından bakacak olursak:  

(1) Dinin Korunması–İslami gelenekte tanınan bütün dinlerin sürdürülmesi imkânı. 
Günümüzde yaygın ifade ile inanma hürriyeti. 

 

(2) Nefsin Korunması: Can güvenliği 

 

(3) Malın Korunması: Çalışıp geçinmeyi (ve aile geçindirmeyi) mümkün kılacak imkân ve 
araçla-ra tasarruf imkânı 

 

(4) Neslin Korunması: Aile kurarak çoluk çocuk sahibi olmanın ve nesli sürdürmenin tadını çı-
karma imkânı 

 

(5) Aklın Korunması: İnsanların bir günden ötekine belirsizlikler ve endişeler içinde olmaksızın, 
güvenli, kestirilebilir ve dengeli bir düzen içinde ölçülü bir hayat yaşamaları imkânı  

 

(6) Irzın Korunması: Her insanın şeref ve haysiyetine saygı gösterilmesine dikkat edilen bir or-
tam 

 

Fıkıh dilinde bu zaruretlere Allah hakları (hukuk Allah) denmiş, önemine binaen. Yoksa Allah’ın 
korunması için değil elbette. Haşa sümme hâşa. Eğer Allah korunmaya muhtaç olsaydı Allah ol-
mazdı. 

 

Zaruretleri olmazsa olmaz temel insan haklarından sayabileceğimiz aşikardır. İslami değerlere 
bağlı olduğunu söyleyen bir iktidarın meşruiyetinin temel ölçülerinden biri, idaresi altındaki bütün 
ahaliye/insanlara Allah için sağlaması beklenen bu hakları yerine getirmekte gösterdiği gayrettir.  

 

Osmanlı kaynakları, bu zikrettiğimiz zaruretlerin, şer’i maksatların ciddiye alındığına ve toplum 
tarafından içselleştirildiğine tanıktır. Kelam eserlerinde, fıkıh usulü eserlerinde bu konular doğru-
dan ele alınmakta ve detaylı şekilde tartışılmaktadır. Fakat iş bununla kalmamaktadır. Her sınıf, 
meslek, din, mezhep ve cinsten insanın yaptıkları şikayetlerde, bunların takibine dair kayıtlarda 
zikredilen emirlerde, teftiş raporlarında ve başka belgelerde kullanılan kavramlarda ve anlatılan 



olaylarda bu temel hak ve kavramlara yapılan atıfları görebiliriz. İktidar sahiplerine sık sık yönet-
tikleri insanların temel haklarını korumak zorunda oldukları hatırlatılıyordu ve eğer bunu sağla-
yamazlarsa meşruiyet zeminlerinin kaybolacağı ve en nihayet iktidarı kaybedecekleri ima edili-
yordu.  

Onun için de bu kavramların nasıl yaygınlaştığını ve topluma nüfuz ederek yöneticilerle ilişkilerde 
bir dayanak ve referans olduğunu açıklamaya çalışmak da bir tarihçi için vacibattan oluyor. 

 

 

(2) Hukuk 

Kalıcı olmayı isteyen bir iktidar için olmazsa olmaz bir başka değer/kurum hukuktur.  

Hem yönetilenleri hem de iktidar sahiplerini bağlayan gayrişahsi ve gayri-muvakkat bir takım ilke, 
kaide ve kuralların varlığı toplum düzeninin istikrarı için, toplum fertlerinin güven hissi için olmaz-
sa olmazdır.  

 

Osmanlılar başından beri hukuku ciddiye aldılar. Hukuku ciddiye almamış olsalar, Osmanlı hü-
kümranlığı o kadar geniş bir alanda o kadar uzun süre devam edemezdi. Yatay ve dikey ilişkiler 
genel kurallarla, yani hukuk aracılığıyla, istikrara kavuşturulmamış olsaydı iktidarın meşruiyeti 
olmazdı ve sürdürülemezdi.  

 

Hukukun kaynakları: 

(a) Şeriat/Fıkıh 

Osmanlı toplumunda hukukun kaynaklarına baktığımız zaman ilk olarak şeriatı zikretmemiz ge-
rekir. Osmanlıların kendilerinden önceki Müslüman toplumlardan tevarüs ettikleri şer’i prensipler 
yönetici-yönetilen ve yönetilenler arası ilişkilerin düzenlenmesinde önemliydi. İktidar sahipleri bu 
prensipleri doğrudan görmezden gelemezlerdi. Bunu yapmaları, yani sınırlılığı, görmezden gel-
meleri iktidarın meşruiyetini örselerdi. 

 

(b) Kanunlar, iradeler 

Osmanlı toplumunda hukuk başlığı altında sultanların iradesiyle ortaya çıkan kural ve kaidelere de 
değinmemiz gerekir. Bu kural ve kaideler “kanunname” denilen metinlerde toplanırdı.  Bunların 
önemli bir kısmı ve en meşhurları, idare hukuku mahiyetindeydi ve yönetici sınıfları ilgilendiriyor-
du. Sultanın iradesiyle ortaya çıkan, mahkemelerin uyguladığı ve ilgili tarafları bağlayan daha pek 
çok emir, talimat ve nizam vardı.  

 

Tarihçiler, bu faaliyetleri sultanın teşrii faaliyetlerine yani kanun ve kural koyma yetkisine örnek 
sayarlar. Bunda bir anlaşmazlık yoktur fakat bu yetkinin ve neticesinde ortaya çıkan mevzuatın 
şeriattan kaynaklanan ilkeler ve mevzuatla ilgisi konusunda tartışmalar çoktur. Uzun süre ikili 



karşıtlık modellerinin etkisi altında kalan bu sorun bence ancak yeni yeni makul açıklamalara ka-
vuşuyor. Bu meseleye burada girecek vaktimiz yok. Ama bugünkü konuşmamızın konusu açı-
sından bakılırsa, kanunların ve sair iradelerin sultanların keyfince ortaya çıkan beyanlar olmadı-ğını 
vurgulamak gerekir. Hatta tam aksi vakidir denilebilir.  

 

Sultanın iradesiyle nizam koyma işinin normal olarak tabi olduğu belli bir süreç vardı. Zaman için-
de daha da belirginlik kazanan bu sürece göre, bir kanun veya emr-i ‘âli/irâde, çoğu zaman hangi 
zümrelere uygulanacaksa o toplum kesitinin görüşleri de dinlenerek (bazen esas alınarak) hazır-
lanıyordu. Ortaya çıkan metinlerin çoğunda fıkıh eğitimi görmüş üst dereceli memurların veya kadı 
ve kazaskerlerin bir şekilde dahli vardı. Yani şeriate uygunluk ve fıkıh/hukuk bilenlerin göze-timi 
aranıyordu. 

 

Benim görebildiğim kadarıyla, bu teşri sürecinde çoğu kez belli bir topluluğun örfünden yola çıka-
rak yasal bir anlaşma ve akit mahiyetinde olan nizamlara varılıyordu. Dengelerin bozulmasıyla 
işlemez hale gelen nizamlar ve çözülen akitleri yeniden kurmak için yeni düzenlemeler yapılıyor-
du.  Velhasıl, yasama süreci rejime paydaşlar ve bu anlamda içtimai bir taban kazandırırken, re-
jimin meşruiyetini de pekiştiriyordu. 

 

(c) Örf 

Son olarak çeşitli topluluk ve yörelerin yazılı veya yazılı olamayan örflerinin de hukuk kaynağı 
olarak değerlendirildiğini söylememiz gerekmektedir.  

 

Hukuk süreçleri, usulü 

Hukukla ilgili prensiplerin ve esasların yaygınlaşmasının başlıca yollarından biri, mahkemeler ve 
mahkemelerin izlediği, duruşma süreç ve usulleridir.  

 

Mahkemeler, yaşamın gerektirdiği çeşitli hukuki işlem ve davaları görürdü. Anlaşmazlıklar karşı-
sında uygulanan usule ve yapılan tercihlere bakarsak, mahkemelerin evvel emirde tarafları uz-
laştırmaya ve karşılıklı kabul ettikleri şartları bir akde dökmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Bunun 
mümkün olmadığı davalarda kadı biraz önce bahsettiğim çeşitli kaynaklardan üretilmiş hukuki 
kurallara göre bir hüküm verirdi.  

 

Kadıların üstlendiği noterlik işleri de akitleri tescil mahiyetindeydi. Narh tespiti, çarşı pazar teftişi, 
tahrirlere nezaret gibi idari gözüken işleri de hakemlik, arabuluculuk ve denetleme mahiyetindey-
di.  

 

Kısacası, ilgili tarafların uzlaşma ve/ya uzlaştırılmasıyla sorunları çözerek toplum içinde sulhu 
kurmak ve korumak Osmanlı hukuk düzeninin belirgin bir özelliği ve işlevi idi.  



 

Taraflar kadı mahkemelerine gelmeden de kendi toplum gurupları içinde veya guruplar arasında 
benzer anlaşma ve uzlaşmalarla anlaşmazlıkları giderebilirlerdi.  

 

Mahkemeler, kendilerine başvurulduğu takdirde farklı gurupların kendi aralarında vardıkları an-
laşmaları da esas alırdı.  

 

Sulh (barışmak, uzlaşmak) kökünden gelen ve şer‘î/İslamî hukuk geleneğinde önemli bir yeri olan 
“maslahat” kavramı da zaruret olarak ifade edilen hakların toplum içinde uyumu kuracak ve 
koruyacak şekilde karşılanması ile yakından ilgilidir. Aynı kavram, sultanın iradesiyle ortaya çı-kan 
metinlerin hazırlanmasında da etkindi. 

 

(3) Bürokratik-İdari Teşkilat  

İktidarın sınırlılığının bir diğer kaynağı bürokratik-idari teşkilattır. Devletin oluşumu sırasında za-
manla ortaya çıkan ve en çok da hukuk teşkilatını ayakta tutmaya yarayan “ilmiye” kolu (veya 
sınıfı), devletin diğer önemli kolları olan askeri-idari kadrolar (seyfiye) ile bürokratlar (yani muha-
sebeciler, katipler vb.) (kalemiye) karşısında bir denge unsuru oldu. İlhamını daha önceki İslami 
devletlerden alan ama kendine özgü bir gelişmesi olan hukuk teşkilatına katılanların fıkıh (hukuk) 
eğitimi görmüş olmaları beklenirdi. Teşkilatın üç önemli kanadı vardı: Kaza, ifta, ders, yani, kadı-lar, 
müftüler ve müderrisler. (Cami imamlarının da hukuki mahiyette işleri vardı ama şimdi onlara 
girmeyelim).  

 

a) Kadılar ve yardımcıları (naip ve katipler) hukuk teşkilatının en önemli unsuru idiler ve hepsi 
devlet memuru sayabileceğimiz bir statüde idiler. Kadılar esasen yargı ve noterlik işleriyle uğ-
raşmakla beraber denetleme ve teftiş görevleri de vardı.  

 

[Pek çok tarihçi kadıların kaza/kadılık yani yargı işlerinin yanısıra idari vazifelerinin de olduğunu 
söyler. Bu genelleme ince bir özelliği bulanıklaştırıyor. Dikkatli bakılırsa, kadıların yargı dışındaki 
işlerinin, büyük ölçüde ve esasen denetleme ve teftiş olduğu görülecektir. Bu özelliği önemse-
mezsek, devlet teşkilatı içindeki fonksiyonel vazife taksiminin gözettiği dengeleme ve denetleme 
kaygısını da gözden kaçırırız.] 

 

b) Kadılar ile müftüler arasında da bir vazife ve işlev farkı olduğu aşikardır. Kökü epey eskilere 
giden bu farkın da bize sistem içindeki dengelerin mantığı hakkında bir şeyler söylediğini dü-
şünmemiz gerekiyor. Tam ne söylüyor, bunu tatmin edici bir şekilde analiz eden ve açıklayan bir 
eser ben henüz görmedim. Ama benim bilgim bu konuda ölçü olamaz. Eminim, konuyu kavramak 
için önemli olan kaynakları genç meslektaşlar biliyorlardır ve yakında bu konuya da ışık tutacak 
eserler vereceklerdir.  



 

c) Sayıları görece az olan resmi müftülükler ve büyük medreselerin müderrislikleri de devlet 
memuriyeti sayılmak gerekir. Öte yandan, Osmanlı topraklarının hemen her yerinde devletle 
alakası olmayan ama fetva ve ders verme yetkisini haiz (icazetli) ilim erbabı vardı. Bunlar arasında 
icabında en önde gelen resmi müftülerin bile görüşlerini sorgulayabilecek ve uygu-lanmasını 
sınırlayabilecek denli ehliyet ve saygınlığa sahip olanlar az değildi. 

 

[Devlet ile bağlantısı olmayan çağdaş ulema, bahusus fakihler, bizim tarihçilerimizin radarına ko-
lay kolay girmiyorlar. Bu da bize çoğu tarihçimizi etkileyen önemli bir zaafı, darlığı hatırlatıyor. 
Milliyetçilik, muhafazakarlık, İslamcılık, batıcılık ve benzeri başka tercihlere, ayrılıklara bakmak-sızın 
tarihçilerimizi etkileyen bu zaafa ya da perspektif darlığına “devlet-perestlik” desek yeridir.] 

 

Hukuk başlığı altında iyimser bir tablo çizdiğimiz düşünülebilir. Gerçek hayatta sistemin bu kadar 
iyi işlemediğini biliyoruz. Osmanlı arşivleri sistemin aksadığını, bazen de büsbütün çözüldüğünü 
gösteren (az önce de değindiğim) şikayet dilekçeleri ve teftiş raporlarıyla dolu. Ayrıca, bazı hal-
lerde iktidar sahiplerinin bazı durumlarda sınır tanımayarak baskıcı hatta zalimâne işler yaptıkla-
rını da biliyoruz. “Siyaset” de denen bu durumlara döneceğiz. Ama önce amacımızın büyük res-
min özelliklerini, sistemin ilke, hedef ve mantığını kavramaya çalıştığımızı hatırlatalım. Daha önce 
pek çok tarihçinin (mesela Batı ülkelerine değil ama) Osmanlıya bakarken yaptığı gibi biz de dik-
katimizi aksaklıklara ve “siyasete” yoğunlaştırsak o zaman “sınırsız kaba güç” normmuş gibi 
gözükürdü ve Osmanlı hakimiyetinin niçin uzun sürdüğünü açıklamakta aciz kalırdık. 

 

Siyaset: Sınırların delindiği haller 

“Siyaset” doğrudan cebre başvurmanın adı –Tanzimat dönemi öncesinde. Şeriata dayalı esas-larda 
ve mevzuatta karşılığı olmayan veya oradaki ölçüleri aşan şiddette cezalar, müdahaleler-den 
bahsediyoruz. Bunların dayanağı örf-i sultani –bir bakıma ordu kanunu ya da teamülleri. Or-du 
töresi de diyebiliriz.  

 

Sivil (medeni) hayatın olağan akışı içinde  

• Şeriattan kaynaklanan hukuk mevzuatı işliyor.  

• Bunları mali ve idari işlerin yönetilmesinde devreye giren kanun ve nizamlar izliyor.  

• Ceza hukukunda da sultanın iradesine başvurarak geliştirilmiş uygulamalar var. Tazir 
denilen cezalar ve ceza usul hukukuna ek olarak gelişen ve şer’i siyaset başlığı altında konuşulan 
tedbirler bu türden.  

 

 “Siyaset,” esasen, idari-askeri teşkilatın içinde disiplini ve emirlere itaati sağlamak için kullanılan ve 
ordu töresinde kökleri olduğu anlaşılan (başta ölüm olmak üzere) ağır cezalandırmaları ifade 
ederdi.  



 

Silahlı kadroların yolsuzluk, zorbalık ve zulümlerini önlemek için sert tedbirler alınabiliyor ve ağır 
cezalar verilebiliyordu.  

 

Savaş hallerinde siyaset, ordu töresiyle birlikte öne çıkıyordu. Yani şeriatın ve şer‘î siyasetin ce-vaz 
verdiği tedbirlerden daha sert müdahalelere (mesela yargısız infaza) başvurulabiliyordu, (or-du) 
içinde disiplini sağlamak veya düşmanın yüreğine korku salmak için.  

 

Siyasetin sivillere uygulanması normal değildi. Ama insanların temel ihtiyaçlarını tehlikeye atan 
hallere, mesela temel ihtiyaç maddelerinin ihtikarı ve fahiş fiyatla satılması gibi yolsuzluk hallerine 
karşı siyasete başvurulabiliyordu.  

 

İsyan hallerinde de asiler kategorik olarak eşkıya addolunup ona göre tedib olunuyorlardı. Silah-
sız protestoculara dahi eşkıya muamelesi gösterilebiliyordu. Ama burada dikkati çeken bir özel-lik, 
bir isyan ve/ya protesto bastırılınca sebepleri tetkik edilip bir daha tekrar etmemesi için ica-bında 
tavizler de verilerek tedbirler alınıyordu. 

 

Böyle muhtekirlere, direnişçilere, protestoculara sert müdahalenin gerekçesi de ahalinin, fakir 
fukaranın korunması idi. Ama bu gerekçeye hak veremeyeceğimiz durumlar da oluyordu. 

 

Müsadere de bir siyaset idi. Devlet hizmetinde yüksek mevkilere çıkan bir zat (çoğunlukla bir 
asker-yönetici, bazen de akçeli işlerle uğraşan defterdar, emin, mültezim gibi bir kimse) öldüğün-
de, bütün servetine ve emvaline el konarak değeri tespit ediliyordu. Ölenin terekesinde normal 
gelirleriyle edinmesi mümkün olandan fazla bir birikim görülürse aradaki fark suiistimal addolunup 
miri hazineye gelir yazılıyordu.  

[Fazla kimlerden alınmış idiyse onlara iadesi gerekirdi adaleten belki ama anlaşılan bu yol 
müsadere memurlarının aklına ve/ya işine gelmiyordu.]  

 

Zaman içinde ve özellikle de II. Mahmud döneminde (1808-1839) müsadere uygulaması yaygın-
laştı, sivillere de teşmil edildi ve (çoğu zaman) ele geçen servetin tamamına el konur oldu. Yani 
“zulme” karşı bir tedbir olarak düşünülen müsadere kendisi bir zulüm haline geldi, desek yeridir. 

 

Bazı örnekler: 

III. Selim’in padişahlık yılları (1789-1807) savaşlar, yangınlar, zahîre kıtlıkları ve çalkantı-larla dolu 
geçen bir dönemdi. Sultan, en iyi niyetiyle zorlukları aşmaya çabalıyor ama pek bir sonuç 
alamıyordu. 



“Siyaset olmayınca halk-i alem ıslah olmaz,” diye düşünmeye  başladı.  

“Siyaset eylenmediğini fürce (fırsat) bilip” esnafın fiyat artırıp durmasından şikayet etti. 
Sadrazamına, “Narhtan bir akçe ziyadeye satan insafsız esnafı siyaset edesin, dükkan-ları önünde 
selb edesin (asasın) de ibret olsun,” yolunda emirler verdi.  

Başka emirler de verdi fakat sözünü dinletemedi.  

“Ahalinin çektiği zorlukları hafifletmek için alınmasını istediğim tedbirler niçin alınmıyor, ben 
padişah değil miyim?” diye yakındı  

İstanbul’a zahîre getirmenin çok zorlaştığı o günlerde sultanın emirlerinin gerçekçi olma-dığını 
kendisine anlatmak kolay olmadı. Sonunda esnafın da desteğiyle bir gurup yeniçeri, sultanı siyaset 
ettiler: Önce tahttan indirip sonra öldürdüler. Belli, III. Selim’in kudretinin, ik-tidarının sınırları 
çoktu. 

 

IV. Mustafa 

Aslında tarihini tam olarak bilmediğimiz ama IV. Mustafa’nın kısa sultanlığı (1807-1808) sırasında 
vuku bulmuş olması muhtemel bir olay, esnafın o tarihlerde çektiği sıkıntıyla beraber siyasetin 
nerelere varabileceğine işaret ediyor. Ekmekçiler, kendilerine dayatılan narh fiyatıyla ailelerini 
geçindirebilmelerinin imkânsız olduğunu anlatabilmek için bir arz-ı hal hazırlayıp bunu sunmak 
üzere bir heyet halinde Divan-ı Ali’ye getirdiler. Böyle heyet halinde divana dava getirilmesi olağan 
bir iş idi. Ama sadrazam ekmekçiler arasındaki homurdanmalardan hoşlanmadı ve narh fiyatına 
itirazı, ekmekçilerin kethüdalarını değiş-tirmek ve kârlarını artırmak gayesine atfetti. Ekmekçilerin 
arz-ı hal divanda görüşüldü mü tam bilemiyoruz ama ekmekçilerin şikayetleri devam etti. 
Davalarını kalabalık bir gurup halinde bu kez İstanbul kadısına sonra da şeyhülislama götürdüler. 
Her iki kapıdan da yuvarlak laflarla savuşturulunca davalarını bizzat padişaha anlatmak için 
kayıklara binip sultanın belli saatlerde gezinti için geldiği Hünkar İskelesi’ne çıkmak istediler. O 
gün biraz erken gelip giden sultanı göremediler ama sadrazamın gazabına uğradılar. Ekmekçilerin 
sayısının çokluğundan ürktüğü ve bu hareketi bir fitne olarak nitelediği anlaşılan sadra-zam çoğu 
Ermeni taifesinden olan ekmekçilerden iki “elebaşı”yı yakalayıp oracıkta siya-set etti. Padişah 
(anlaşılan) kendisine nihayet ulaşan şikayetlere bakıp sadrazama so-runca, o da cevabında olayı 
anlatıp, “ol günden beri bir gûne sızıldı ve kîl u kâl olmayarak Allah ül-hamd ekmekler beyaz gül 
gibi işlenip ibadullah” padişahımız efendimiz hazretleri-ne bol bol dua ediyor diye ekledi. Padişah 
da hoşnut oldu.  

 

II. Mahmud  

II. Mahmud yılları (1808-1839) da çok sorunlu bir dönemdi. Sultan “adil” mahlasını aldı. Halife 
olduğu için kendisine itaatin vacip olduğuna dair risaleler yazdırdı. Ama tasarrufları, o dönemde 
yapılan işler ve getirilen değişiklikler çok ciddi sorunların da başlangıcı oldu. Bunları etraflı olarak 
tartışamayız ama konumuz bazılarına dikkat çekmeyi gerektiriyor. Müsaderenin yaygınlaştırıldığına 
daha önce değindik. Kanun ve nizamnamelerin yapı-mında daha önceleri gördüğümüz istişarelere 
de artık pek itibar edilmez oldu. II. Mahmud askeri harcamalar için kaynak yaratmak derdiyle eski 
vakıflar üstüne yeni vakıflar kurdu ve vakıfların idaresini bir merkeze bağlamaya girişti. Bu 
müdahaleler bazı karışıklık ve iti-razlara sebep oldu. Sert tepki gösterdi. Bir örnek: kumaş ve elbise 



boyacıları ilgilendiren bu tür bir düzenlemeden zarar göreceklerini düşünen boyacıların itirazını 
önüne getiren sadrazama, “Bunlar benim çıkardığım hatt-ı hümayunuma itiraza nasıl cüret 
ederler? Bu ne demektir!” diye kızdı. “Ben o hattı enine boyuna düşünerek boyacılara bir rabıta 
ver-mek için yazdım. Bundan sonra bu nizam uygulanacak. Hala niza‘ya kalkışan olursa ta-rafıma 
arz eyle, birkaçı idam olunduktan sonra nizam tutar,” diye talimat verdi. Sesler bir sure kesildi ama 
II. Mahmud rejiminin artan baskıları karşısında esnaf her yerde şikayete başladı. İbadullahı ezerek 
devleti yaşatmanın kolay olmadığı belliydi.  

 

 

Tıkanıklıklar ve Dönüşüm 

18. Yüzyıl sonlarında ve 19. Yüzyıl başlarında Osmanlı hukuk düzeninin değişen şartlara ayak 
uydurmakta zorlandığını görüyoruz. Düzenin yeni şartlara intibak etmesi gerektiği konusunda 
kendini bilen, kafası çalışan, sorumluluk taşıyan Osmanlılar anlaşıyorlardı. Fakat bu intibakın nasıl 
bir yol izlenerek yapılması gerektiği konusunda farklı kamplar ortaya çıktı.   

 

II. Mahmud döneminde (1808-1839) bütün dikkat, güçlü, modern bir merkezî ordunun kurulması-
na verildi. Padişah ve etrafındakiler, ordu olmazsa devlet elden gider; devlet elden gidince din de 
gider, ortada bizim diyebileceğimiz bir cemaat de, cemiyet de kalmaz, dediler. Bu (dar) bakışın ağır 
bedelleri oldu. 

 

Gerçi her kesimden tarihçilerimiz bu sebeple yani modern ordu ve devlet teşkilatını başlattığı için 
II. Mahmud’u över ama o dönem hakkındaki derinliğine çalışmalar yeni yeni yapılmaktadır. Bunlar 
da ciddi sorunlara işaret etmektedir. 

 

Askeri reformlar için kaynak yaratmaya uğraşan padişah zecri tedbirlere başvurdu. Kuvveti gide-
rek arttı… Servetlere ve vakıf gelirlerine el kondu. Zararları yıllar içinde gittikçe ağırlaşan ve bu 
yüzden tebaanın uzaklaşmasına sebep olan devletlerarası anlaşmalar imzalandı, imzalanmama-sı 
için yapılan bütün ikazlara rağmen. Hepsi ordu için. Ama şikayetler, isyanlar arttı.  

 

Devletin muhafazası ve devamı Osmanlılar için her zaman önemli bir esastı ama toplumsal fay-
danın gözetilmesiyle birlikte toplum içinde ahenk, barış ve düzenin korunması da esastı. Meşhur 
“daire-i adalet” kavramı bu iki esasın birbirini tamamlayıcı biçimde yürümesinin önemini temsil 
eder. Bütün Osmanlı tarihi boyunca (ve öncesinde) ilgi çekmiş, yaşamış ve öğretici yorumlara konu 
olmuş adalet dairesi tablosunu burada açmamız gerekmez. Bizde çok kullanılan, “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın!” ve “adalet mülkün temelidir!” kaidelerinin daire-i adaletin türevleri oldu-ğunu 
hatırlatmak yeter.  

 

 



II. Mahmud döneminde bu denge bozulmaya, her şey devlet ve ordu için olmaya başladı. Bu 
yüzden devletin içtimai temelleri güçlenmek şöyle dursun, büsbütün zayıfladı.  

 

Sultan öldükten sonra çıkarılan1839 Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nu, büyük ölçüde, II. Mahmud 
dönemine bir tepki olarak okumak mümkündür. O tarihten sonra Osmanlı tarihi inişli çıkışlı bir 
şekilde bir yandan devleti kuvvetlendirmeye uğraşırken bir yandan da dayanabileceği içtimai bir 
temel aradı. O gayretler içinde saygın ve güvenilir bir yeni hukuk sisteminin kurulmasına yönelik 
çabaların önemli bir yeri vardır. Tarihçiler ancak yeni yeni görüp takdir ediyorlar ama Cumhuriyet 
rejiminin Osmanlı döneminden devraldığı hukuk düzeni takdire şayandır. Çeşitli kademelerde 
devlet yönetimine ve kanunların yapımına katılımı düzenlemeye yönelik adımlar da bir iz bıraktı. 
Millet meclisleri bu cümledendir ama vilayet merkezlerindeki idare meclisleri daha istikrarlı olarak 
devlet-millet (ya da tebaa ve zamanla vatandaş) arasında bir tür köprü oldu ve devletin muhtaç 
olduğu içtimai tabanın oluşmasına bir ölçüde yardım etti.  

 

Ama bu gelişmeler olurken bir yandan da sık sık ve yer yer beka namına hukuk dışı müdahale-ler, 
örfi idareye sapışlar, özel yetkili mahkemeler kurulup eski anlamıyla siyaset edilmesi işleri 
karıştırmaya devam etti, devam ediyor. 

 

Düşünmek lazım: II. Mahmud’un sert yönetimine karşı tepki olarak doğan Tanzimat hare-keti bir 
süre sonra sultanı adeta esir alan iki vezirin, Âli ve Fuad Paşaların diktası altına nasıl düştü? Genç 
Osmanlılar hareketi, yani Namık Kemal ve arkadaşları o diktaya karşı direndiler ve kanun-i esasi 
istediler. Kanun-i esası geldi ama bir süre sonra (yavaş ya-vaş) II. Abdülhamid’in istibdadı türedi. 
İttihat ve Terakki bunu değiştirmek için pek çok va-tandaşı seferber edebildi ama sonra kendisi 
daha baskıcı bir tek-parti diktası kurdu. Or-taya çıkan yıkımın içinde, vilayet idare meclislerinden 
başlayarak kurulan katılımcı bir ör-gütlenme sayesinde kurtuluş savaşı kazanıldı ve yeni bir rejim 
kuruldu. Fakat yeni rejim, önce ebedi sonra milli şefli bir tek parti yönetimine dönüştü.  İnişli çıkışlı 
devam ediyoruz.  

 

[Son birkaç söz] 

Bu konuşmada (bir) hedefim, Osmanlı bağlamında iktidarların sınırlarını irdelerken eskiden yeni-ye 
geçişleri ve değişimleri daha iyi anlamak için merak ve heyecan uyandırabilmek ümidiydi. Son 
dönem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine uzun süre hâkim olmuş olan determinist bakış açıları, 
bugünden geriye belli izleri sürerek geçmiş hakkında hükümler vermemize yol açmış. Bu yakla-
şımın yanıltıcı sonuçlara yol açtığını artık görüyoruz. Onun için neyin neye ve nasıl değiştiğini, 
dönüştüğünü veya dağıldığını anlama şansımız artıyor. Son dönemde (19. yüzyıl ve Cumhuriyet 
tarihi boyunca) baskıcı ve kapalı (otoriter ve ceberut) rejimlerin bu topraklarda sık sık ortaya çı-kan 
bir hal olması ve onca çabaya rağmen doğru dürüst bir hukuk devleti anlayışının bir türlü 
yerleşememesini illa geçmişin doğrudan mirası olarak kabul edemiyoruz. Sorunların eskiyle ala-
kası vardır elbet ama bu alakayı ararken daha meraklı ve daha dikkatli olmak iyi olacaktır.   

 



Yoksa bu konuşmada sorduğum temel sorunun cevabı malum: İktidarın elbette sınırları vardı zira 
sınırsız iktidar zaten olmaz.  Öncelikle kaba kuvvete dayanan iktidarlar da, gemilerini lafla 
yürütmeye çalışıp lafların altını dolduramayan iktidarlar da uzun yaşamaz, 600 yıl hiç sürmez).   

 

Osmanlı tecrübesinde iktidarın sınırlarının neler olduğu, nasıl işlediğini, zaman içinde nerede na-sıl 
niçin aksadıkları ve değiştiği hakkında kabaca bir fikir vermeye çalıştık. Aslında konuyu hak-kıyla 
incelemenin bir kişinin harcı olmadığı da umarız anlaşıldı. Neticede, 600 yıl üç kıtada hü-küm 
sürmüş ve arkasında (biz çalışalım diye) epey iz ve kaynak bırakmış bir düzenden bahse-diyoruz. 
Allahtan, pek çok kıymetli genç tarihçi Osmanlı tarihini açık kafa ile çalışmanın zevkini farkına vardı 
ve kolları sıvayarak işe girişti. Bu çabalarla devşirilecek bilgiler ve bunları makul bir çerçeve içine 
oturtarak anlatıp açıklama gayreti tarih bilgimizi zenginleştirecek ve tarih bilincimizi derinleştirecek 
mahiyettedir. Bazı sorunlu ama etkili olmuş ve olmaya da devam eden tarih anlatı-larını gözden 
geçirmemize katkısı olursa, daha da iyi; o da ikramiyemiz olur. 


