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KANUNNAMELER VE OSMANLI HUKUKU'NUN
iŞLEYiŞiNDEKi YERİ

M. Akif AYDIN

Doğu

siyaset geleneğinde hükümdarlann adil olması devletin kuvvetinin
ve hükümdarın otoritesinin devarn edebilmesi için önemlidir. Oldukça geç bir
dönemde yazılmış olmasına rağmen kendi dönemine kadar süregelen geleneği
ıiksettirmesi bakımından dikkate değer bir kaynak olan Kôbusnôme' de (yazılışı
1082 H.) hükümdarıo askerle, askerin altınla güç bulduğu, altının bayındır
lıkla kazanıldığı, bayındırlığın ise adalet ve insafla yayıldığı belirtilmektedirı.
Bu gerçek Kutadgu Bilik'te daha açık ifade edilmiştir: ''Memleket tutmak için
çok ordu ve as~er lazımdır, askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç
vardır, bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir. Halkın zengin
olması için de doğru kanunlar konmalıdır"2. Aynı eserde hukuk ve adaletin
önemini vurgulayan bir çok beyit vardır: "Beylik kanun ile ayakta durur"3,
"Adil kanunlar koyma ve onları tarafsızlıkla uygulama yoluyladır ki bir hükümdar, uzun süre egemenliğini koruyabi1ir"4 "Beylik iyi bir şeydir; fakat daha iyi
olan kanundur ve onu doğru tatbik etmek lazımdır''5 ·
Yine bu geleıiekte hükümdarıo halkın şikayetlerini dinlemesi ve bizzat
yargılama yaparak adaletin teminine çaba göstermesi onun adil bir yönetici
olmasının önemli bir göstergesidir. Sasanilerde her ayın ilk haftasında her
hangi bir kimsenin biizat hükümdarıo huzuruna çıkarak şikayetini bildirme
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5

Halil İnalcık, "Kutadgu Bilig'de TUrk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri", Reşit
Rahmeti Arat lçiıı, Ankara 1966, s. 263
Aynı kaynak, s. 263 (b. 2057-2059)
Aynı kaynak, s. 268 (b. 5285)
Ayru kaynak, s. 268 (b. 2033)
Aynı kaynak, s. 269 (b. 454)
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hakkı vardı6.

Büyük Selçuklu devletinde hükümdarın haftada iki gün mezalim
dinlemesi şarttı. Anadolu Selçuklu devletinde ise sultan, senede bir defa mahkemeye gider, hakim huzurunda varsa kendisinden şikayetçi olanların şikayet ve
davalarına muhatap olurdu. Halkın şikayetlerini bizzat dinleyerek adaletin
teminine çalışma kuruluş devri Osmanlı hükümdarları için de yerleşmiş bir
gelenekli. Teihfsu'l-Beytın müellifi Yavuz Sultan Selini'in adaletinden, onun
gece yansına kadar halkın şikayetlerini dinlemesini örnek vererek bahseder?.
Adaletin · temininde uygulanacak hukuk kurallarının belli ve biliniyor
da her zaman önemli bir yeri olmuştur. Kuralların belirgin olması
keyfiliği oratadan kaldıracağı için hukuk sistemine güven duyulmasını sağla
makta, biliniyor ~lması da bu kurallara riayeti kolaylaştırrnaktadır. Ceza hukukunda çok sonraki dönemlerin anlayışını yansıtan "kanunsuz suç ve ceza
olmaz" prensibi de hukukun uygulanmasındaki keyfiliği önlemeye yönelik bir
tedbirdir. Bu sebeple hukuk kurallarının belli ve biliniyor olması hemen bütün
hukuk sistemlerinde ulaşılması hedeflenen bir ideal olarak var olmuştur. Bu
belirginlik ve biliniyorluk çeşitli hukuk sistemlerinde bu kuralların oluşum
biçimiyle yakından ilgili olarak farklı şekilde sağlanmıştır.
olmasının

.İ1mi ve kazai içtihatlarla gelişen hukuk sistemlerinde bu içtihatların, bir
hükümdar, heyet veya meclisin yasama faaliyetinde bulunması durumunda bu
şekilde oluŞan kurallann bilinmesi zarureti siyasi yapılar genişleyip hukuk
kurallan çeşitlendikçe daha fazla kendini hissett.iİmiştir. Zir~ hbile topluluklarında veya şehir devletlerinde zaİnan içinde oluşan örf ve adet hukukunun
veya farklı ·şekilde oluşan kurallarin sınırlı bir çevrede biliniyor olması çok
daha basit şekillerde sağlanabilmiştir. Buna rağmen bu az sayıda kurallann bile
zaman zaman mabetierin duvarlarına asılması veya kitabelere hakkedilrnesine
ve bu şekilde halka duyurolmasına özen gösterilmiştir. Üzerine Hammurabi
kanunları yazılmış olan ve şu anda Louvre müze~inde bulunan, kitabe bunun
örneğidir. Bu uygularnanın sadece Babiliilere has olmadığı <la bilinmektedir.
İran hükümdarlarının yürüı:lükteki kanunları, ama özellikle vergi kanuniarım
· bir kitabeye yazdırıp şehrin merkezi bir yerine diktirdilleri bize kadar gelen
bilgiler arasındadır&.
6
7
8

Aym Kaynak, s. 265
.
Hiılil İnalcık, "Adaletnameler", Belgeler Türk Tarih Belgeleri Dergisi, II/3-4 (1965), s.
50-51
Halil İnalcık, "Kanunname", EP, N, 562
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Hukuk kurallannın bilinmesini sağlayan müdevvenatın bir kısmı hukuk
alimlerince kaleme alınmış eserlerden oluşmakta, bir kısmı da hükümdar,
senato, meclis gibi resmi mercilerce hazırlanan kanunlardan teşekkül etmektedir. Roma hukukunun en önemli hukuk müdevvenatının başında gelen Corpus
Iuris Civilis, İmpaiator Justinian tarafından o zamana kadar ki Roma· hukuku
birikimi dört bölüm halinde bir araya getirtilerek oluşturulmuştur (lnstitutions,
Digest, Code, Novels). Bu büyük müôevvenatın hazırlanmasını doğuran faktör, bütünü itibariyle tedvin edilmemiş Roma hukuku kurallarnun özellikle hukuk uygulayıcılan tarafından bilinmesi ihtiyacıdır. Yahudi hukukunun önemli
bir kaynağı olan Mişna, Yahudi meclisi Sanhedrin'in başkanı Prens Judah'nın
girişimiyle bir araya getirilmiş ve sonraki dönem Yahudi hukukunun gelişimine
ışık tutmuş res~ bir müdevvenattır9. Kilise hukukunda çok geç dönemlerde
oluşturulan (1234) IX. Gregory Emirnameleri (Decretals
Gregory IX) ve
1917 yılında kabul edilen Codex luris Canonici ve bunun 1983'te yeniden
yayımlanan şekli bu alandaki önemli hukuk müdevvenatındandlflO.

OJ

Bir içtihad hukuku olan İslam Hukuku'nun başlangıç dönemlerinde de
böyle bir müdevvenata yine aynı sebeplerle ihtiyaç duyulmuştu. İran asıllı
İbnü'l-Mukaffa' Halife Mansur'a hukukçulann ferdi yorumlarıyla oluşan hukuk kurallan arasındaki kaçınılmaz farklılıklan hiç değilse uygulamada ortadan
kaldırmak için bir resmi tedvine öncülük etmesini tavsiye etmiş, Halife de bu
maksatla Maliki mezhebinin kurucusu Malik ·b. Enes'e başvurmuştu ll. Halife'ye bir takım dini-hukuki mülahazalarla olumlu cevap vermeyen İmam M~
eğer bu teklifi kabul etmiş olsaydı eseri Muvatta İslam hukuk tarihinin ilk resmi
müdevvenatı olacaktı. Millik b. Enes'in red cevabı resmi müdevvenatı önlemişse de ·içtihatlarla oluşan İslam hukuku kurallannın fıkıh alimlerince gayn
resmi tedvinini engellememiş, kimi İmam Muhammed'in veya Şemsü'l-Eimme
es-Serahsi'nin eserlerinde olduğu gibi ilmi bir saikle, kimisi de Ebu Yusufun
Kitabü ' l-Harac'ında, Maverdi'nin el-Ahkamü's-Sultaniyye 'sinde olduğu gibi
resmi bir teklif üzerine mezhep içinde oluşan hukuk kurallarıru, bunlara kendi
yorumlarıru da ekleyerek ortaya koymuşlardırl2.
1

9

lO
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Louis Jacobs, Jewish IAlv, Behnnan House Ine. 1968, s. 22
Reoe Metz, What is Cano.n Law, New York 1960, s. 59
SubhiMahrnesani, el-Evdii 'u 't-Teşri'iyyefi'd-Diiveli'l- 'Arabiyye Madihii ve Hiidınthii,
Beyrut 1962, s. 145-146
Ebu Yusuf eserinin başlangıcında Kitiibü 'l-Hariic'ı Abbasi halifesinin istegi üzerine
kaleme aldığından (Kitiibü'l-Hariic, Beyrut 1979, s. 3) keza Maverdi de kitabının

40

M. Akif AYDlN

Bir mezhebe bağlı hukukçuların aynı metodolajik esaslar dahilinde
yofti!n yapması ve bunları kitaplarına geçirmesi, keza İslam dünyasının muhtelif bölgelerine belli mezheplerin hakim olması uygulanacak hukuk kurallarının
belirsiz olmasının veya bilinmemesinin doğuracağı keyfiliği önlemiştir. Uzun
asırlar İslam hukuku muhitlerinde hukuk alimlerinin fıkıh kitabı veya fetva
mecmuası şeklindeki şahsi müdevvenatları adaletin temininde hakirolere ve taraflara yardımcı olmuştur. Fetava-yı Alemgiriyye örneğinde olduğu gibi zaman
zaman bir hükümdarın kurduğu ilmi bir heyetle hazırlanan müdevvenat da bu
hukukun düzenli uygulamasına yardımcı olmuşturl3.
·
Osmanlı

hukuk tarihi boyunca da en azından Tanzimat dönemine kadar
İslam hukuku kuralları fıkıh kitaplarından öğrenilmiş ve uygulanmıştır.
Bunlardan Fatih dönemi alimlerinden Molla Hüsrev, Feramurz b. Ali'nin edDürer, Kanuni dönemi hukukçularından İbrahim Halebi'nin Mülteka 'l-Ebhur
fi 'l-Füru 'i ' l-Hanefiyye isimli eserleri on dokuzuncu asnn ortalarına kadar
kadıların, müftülerin ve hukuk öğrencilerinin sıklıkla kullandığı yarı resmi bir
kanun külliyatı özelliği taşımaktadır. Netice olarak İslam hukuku kurallarının
belirgin ve biliniyor olması açısından İslam hukuk tarihi boyunca bir problem
yaşanmamıştır.

Osmanlı devletinde bilindiği üzere İslam hukukunun, bir diğer ifadeyle
hukukun yanısıra padişahların fermanlarıyla zaman içinde oluşan bir de
örfi hukuk kuralları vardır. Bu kuralların gerek uygulayıcılar gerekse kendilerine uygulanan kimseler tarafından kolaylıkla ve yaygınlıkla bilinebilmesi
nasıl sağlanmıştır? İlmi tecessüsümüzü biraz daha ileri götürerek şunu sorabiliriz: Osmanlı hukukunda bir kanun hakimiyetinden bahsedebilir miyiz?
şer'i

Örfi hukuk kuralları bir bütün olarak değil, çoğu kere ihtiyaç duyuldukça
parça parça müDferit fermanlar, iradeler şeklinde isdar edilmiş, ilgili kişilere ve
mahkemelere gönderilmiş ve bir suretleri aynen veya özetlenerek şer'iye
sicillerine kaydedilip sonraki dönemlerde de kullanılmasına imkan tanınmıştır.
muknddimesinde bu eseri yazmakla emrine uymanın gerekli olduğu bir devlet adamının
(muhtemelen bu Abbasi yöneticilerinden birisidir) isteğini yerine getirmiş olduğundan
· ' söz etmektedir (el-Aiıkô.mü's-Sultôniyye, Beyrut 1985, s. 3).
J3
Fetava-yı Alemgiriyye Babürlü sultanı Evrengzib Alemgir'in emriyle Burhanpurlu
Şeyh Nizarn başkanlığında kırk kişilik bir ekiple 1664-1672 yıllan arasında hazırlan
mış bir fetva kitabıdır, bk. Ahmet Özel, "Alemgiriyye", Türkiye Diyanet Vakfı isianı
Ansiklopedisi, ll, 365-366
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Bilahare bu münferit hükümler kanunnameler şeklinde biraraya getirilmiştir.
Dolayısıyla Osmanlı örfi hukuku gerek hüküm-ferman şeklindeki kanunnameler, gerek sancak kanunlan veya genel kanunnfunelerle Tanzimat döneminden
çok önce önemli ölçüde te~vin edilmiştir.
Bugün elimizde bulunan ilk kanunnameler Fatih dönemine kadar uzanFatih'ten Kanuni'ye kadarki dönernin kanunname isdan bakımından
Osmanlı tarihinin en verimli dönem olduğunu söylemek mümkündür. Kanuni'den sonra da kanunnarnelerin isdar edildiğini görmekte isek de bunlar çoğu
!}ere önceki kannunnamelerin ufak değişikliklerle kabulünden ibarettir ve
zamanla azalan bir seyir izlemiştir.
maktadır.

Osmanlı Hukuku'nun bir özelliği olarak örfi kanunlann özel neşirlerine
de rastlarulmaktadır. Dönemin ihtiyaçlarına göre belirli alanlardaki örfi hukuk
kurallannı toplayan bu özel neşirler, bu kurallann bilinmesine ve uygulanmasına belirli bir kolaylık getirmişlerdir. Bu kanunnameler de netice itibariyle
resmi metinleri esas aldıklanndan güveniriilik bakımından genelde bir problem
oluşturmamaktadır. Tevkif Abdurrahman Paşa Kanwınamesi, Safyalı Ali
Çavıiş Kanumıamesi, Ayni Ali Efendi'nin Kavanin-i Al-i Osman Der Hülasa-i
Mezamin-i Defter-i Dfvan, Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Telhfsü 'l-Beyan Fi
Kavantn-i Al-i Osman 'ı bu türü n dikkate değer ömeklerindendir.

Kanunname neşrinde esas gayenin yürürlükte olan kanun hüküıİılerinin
belirgin ve biliniyor olmasını sağlamak olduğu kirrii kanunnarnelerin mukaddimesinde açıkca belirtilmektedir. II. Selim dönemine ait Biga sancağı kanunnamesinde: ·

''B er muceb-i ferman-ı hümayfin her vilayette olan kanun malum
olmak için defterin zahrında yazılmak lazım ve mühim olmağın ...."
denmesil4 dikkat çekicidir. Keza 907/1502 tarihli Bursa İhtisab Kanunnamesi'nde de kanunnamenin hazırlaınş gerekçesi olarak:
"cemi cüziyyatına ve külliyatına vakıf olup asla mübhem ve nama'lum emir komayıp dakika fevt etmeyip yazup tafsil edesiz ki
gönderdiğiniz defter kanunname olup vakt-i hacette ana müracaat
kabil olup nev'an noksan olmaya deyü emr"

14

Ahmet Akgündüz, Osma11lı Kanumıameleri, İstanbul 1990- 1994, c. VIL s. 427, md. 1
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olunduğu belirtilmektedirıs. Benzer ifadeler Menteşe sancağı adaletnamesinde
de vardırl6.
Bunu temin için sadece kanunname neşriyle yetinilmemiş, nüshalannın
her tarafa yayılmasına özen gösterilmiştir. XVI. Asra ait bir adaletnameden
Kanuni döneminde tanzim edilen kanunnamenin her şehirdeki mahkemelere
gönderildiği anlaşılmaktadır:

"Ve ecdad-ı izam.ımdan firdevs-mekan cennet-aşiyan merhum
Sultan Süleyman Han eskenehullahu feradise'l-cinan hazretlerinin
zaman-ı adruet iktidarlannda kanunnameler yazılup her şehirde olan
kadılar mahkemesinde kanunname-i hümay6n vaz' olunmağla .."I7.
Aynca Manisa İl Kütüphanesi'nde bulunan bir kanunnamenin mukaddimesinde, kanunnamenin, hükümlerinden haberdar olmak isteyen kadılann
talebi üzerine Anadolu'nun muhtelif vilayetlerine gönderildiği belirtilmektedirıs.
Kadılann ellerinde bulunan kanunname metirılerini, zaman zaman merkeze
göndererek son de~şikliklere göre nişancılara tashih ettirmeleri de yürürlUkteki
kanun hükümlerinin eksiksiz bilinmesine · yönelik çift taraflı bir gayretin
mevcudiyetine işaret etmektedir.
Benzer bir gayret kanunnarnelerin halka duyurulmasında da müşabede
edilmektedir. Yavuz Sultan Selim tarafından Manisa'da bulunan Şehzade .
Süleyman'a gönderilen siyasetnarnede mezkur kanunnamenin münadiler vasıta
sıyla halka duyurulması emredilmektedirl9. Bir başka kanunnarnede benzer bir
talep Bağdat halkına yönelik olarak istenrnektedir20. Adaletnamelerde de benzer
hükümlere rastlanmaktadır21. Bu tip uygularnalara İlharılılarda ve Memluklarda
15
16
17
18
19

20
21

Akgündüz, II, 191
Akgündüz, DI, 182-183
Evail-i Rebiulahir 1004(4-14 Aralık 1595) tarihli bu adaletname için bk. Çagıitay
Uluçay, XVII. iısırda Soruhan'da Eşkiyalık, İstanbul1941, s. 163 v.d.,
Turan Gökçe, "Osmanlı kanunnameleri ve bir kanunname sureti hakkında", Tarih
İncelemeleri Dergisi, c. V (1990), s. 217-218
Enver Ziya Karai, "Yavuz Sultan Selim'in oglu şehzade Silleyman'a Manisa sancagını
idare etmesi için gönderdiği siyasetname", Belleten, sy. 21 (1942), s. 38; İnalcık,
"Adaletnameler", s. 104 v.d.
·
Halil İnalcık, "Suleiman the Jawgiver and Onoman !aw",Archivwn Ottomanicum, c. I
(1969), s. 135
İnalcık, ''Adaletnameler", s. 111,117
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rastlanmış olması22 da aynca dikkat çekicidir. Esasen İslam hukuk tarihinde

kanunname geleneği daha ziyade Türk!Moğol hukuk ıniİasının devamı niteliğindedir. Halktan isteyenler de belirli bir ücret karşılığında mahkemeden yürürlükteki kanunnamenin bir nüshasını edinme hakkına sahip olabilmekteydüer23.
Dikkat çekici olan nokta kanunnarnelerin gerek isdarında gerekse halka
duyurulmasında, onların kanunname hUkürnlerine riayetini sağlama hedefinden
çok, kamu görevlilerinin halka· keyfi muamele yapmasını önleme hedefinin
öncelik taşımasıdır. Daha aÇık bir ifadeyle kanunnameler daha çok ehl-i örf
denilen kamu görevlilerinin keyfi cezalar velmesini, dilediği gibi vergi koyup
tahsil etmesini ve diğer kanuna aykın davranışlan.nı önlemek için çıkarılmıştır.
Bu durum kanunname metinlerinden de anlaşılmaktadır. Fatih dönemine ait
Kanunname-i Kitabet-i Vilayette:
"Hususan muhaJ.if-i defter ve mugayir-i kanun-ı mukarrer reayadan alınan emvilin vefret-i zulmünden ve kesret-i tazallumundan ve
eshab-r tırnar ilereaya ortasında olan mu hasamatın vü:ffir-ı şikayetin
den ve himayet-i vilayet için iliere tekltf-i avanz olundukta mikdar-ı
hanelerine ve evkaf-ı müsliınin ahvaline ve masarif-i muayyenelerinde mutasarrıfinin ihtimarnlanna ve ta' sirlerine vuk:Uf ve ittilfum
olmak milhim ve lazım olduğu ecilden her vilayete bir emin ve bir
kalib gönderip, cüz'i ve külli, nakir ve kıtınlr defter edUp defterden
hane bir nesne komamak emr eyleyiip .."
. denmektedif24 .
Bir başka örnek 924/1518 tarihli Karaman eyaleti kanunudur:
"Vilayet-i Karaman ki memaıik-i mezkfirenin mülhakatından ve
muhtel olduğu ecilden ona dahi
ümena göndertip tiı;narm ve eykafı.n ve emiakin yazup ·defter etmek
emr eylediğimden spnra sern-i şerifime şöyle istima' olundu ki vilayet-i mezbftrede şer' -i nebeviye ve kanun-i Osmaniye muhaJ.if bidatmuzafatındandır. Ahvai-ı reayası

22
23
24

İnalcık, Suleiman the lawgiver and Ottoman law", s. 135-136
-İnalcık, ''.b.daletnaineler", s. 108, 132
Akgündüz, I, 368
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lar olup anda olan reyaya envfu teaddiler ve zulümler vaki olur imiş.
Ol cihetten..."25
Kanuni döneminde ·hazırlanmış
sözlerle başlamaktadır:

olması lazım

gelen Kanun-i

Osmanı şu

"Mer~ı1man

ve mağfuran atam ve dedem -nevverallahü teaıa
merkadehüma- nazar kılmışlar ve görmüşler kim zalimler mazlO.mlara
zülm kılıp hadden tecavüz edüp reayanm hali mükedder olup ve ol
sebebten Kanun-i Osmaru vaz etmişler. Yine ben dahi buyurdum
ki... "26
Gayrimüslimlerin meskun olduğu bölgeler için çıkanlan kanunnamelerde
de bunlann çıkanlmasındaki ana hedefin kamu görevillerinin keyfi ve hukuka
aylan davranışlannı önleme arzusu olduğu vurgulanmaktadır. 922/1516 tarihli
Semendire Efiakları kanunnamesinde:
"Bundan akdem Semendire sancağından kaza-ı Semendire
.....ve sair reayası sUdde-i ma'delet-bahşıma geltip üzerimize vaz
olunan kanun-i kadime muhalif sancak beyleri ve voyvodaları arpa
ve buğday ve otluk salup evvelden aluna gelmiştir deyu cebr ü kalır
ile maa ziyadetin alup ve bunlardan gayn sancakbeyi adamlan ve
subaşılan ve knezler ve piremikürler dahi enva-ı hayf ve teaddi ve
esnaf-ı iftira ve tezvrrler kılup anlarun dahi kesret-i mezruim ve vefret-i mehayiflerinden halimiz gayet mükedder olmuştur deyü fevka'lhad ve'l-ad şikayetler ve tazallumlar eyleyüp ve benim dahi a'vam-ı
madelet-şahane ve eyyam-ı rusfet-i padişahanemde kirnesneye
muhalif-i şer' i mutahhar ve mugayir-i kanun-ı mukarrer zu1m ve hayf
olduğuna nzay.-ı şerifim olmadığı ecilden..."27
Kanunnarnelerin keyfiliği önleme hedefine yönelik olarak çıkanldığı ve
bunda önemli ölçüde muvaffak da olduğu şuradan bellidir ki bölgelerindeki ehli örfün gerek vergi toplamada gerek cezalandırmada veya sair hususlarda keyfi
muamelesine maruz kalan reaya önleyici bir tedbir olarak payitahttan kendilerine
25
26

27
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bir kanunname gönderilmesini talep etmekteydiler. II. Bayezid dönemine ait
Kefalonya kanunnamesi şöyle başlamaktadır:
''Nişan-ı

hümayun yazıla ~. Kefalonya ceziresi halkı dergah-ı
muallama adam gönderüp umma.Idan ve gayriden enva-ı şikay~t arz
edüp kanunname talep ettük.leri eeliden bu !ıükm-i hümayfuıu verdim
ve buyurdum ki..."28.
Kanunnamelerde ve ad~etnamelerde kamu görevlilerinin kanun hükümlerine aykın uygulamaya yönelmemelen konusu oldukça sıklıkla işlenınektedir.
947/1540 tarihli Malatya livası katıununda bundan sonra "ehl-i örf olanlar bu
kanundan tecavüz eylemeyeler" denmektedir. Yine aynı kanunda suçlulardan
alınacak para cez~an konusunda kanuna müracaat edilip burada belirtilenden
fazla alınmamasından bahsedilınektedif29. Benzer bir hüküm Boi-lnus kanunnamesinde de vardır. Yine 978/1570 tarihli Halep livası kanunnamesinde işle
nen suçlar konusund!i "Kanun-i Osmaru"ye müracaat edilmesi, siyaset cezasına
müstehak olanlardan bu cezaya mukabil para cezası (bedel-i siyaset) alınma
ması emredilmektedif30. II. Bayezid dönemine iut genel kanunnarnede (Kitab-ı
Kav~-i Örfiye-i Osmam), sadece kamu görevlilerinin kanunnameye uyriıaları
emredilmemekte; bu emri dinlemeyenleri merkeze bildirmeyen kadılar dahi
tehdit edilmektedir:
·
"Min ba' d bu zikr olunan kavarun mOcebince amel edeler, bu
kanundan tecavüz eylemeyeler. ~denleri kuzat-ı vilaye~ men edeler.
MernnO olmayanla.n Dergah-ı muallaya arz edeler. Ve illa vilayet
kadılan muateb olurlar."31
Bir kanunname nüshasırun başiyesinde kanunnameleıin hedefinin halkı
idarecilerin zülmunden kurtarmak olduğunun belirtilınesi32 kanunnamele~n
çıkanlmasının esas hedefinin kanun hakimiyetini sağlamak olduğunu ortaya
koymaktadır.
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Kanunname münderecatımn vergi, arazi, ve örfi cezalara, bir başka ifadeyle ehl-i örfün takdirlerine geniş imkan taruyabilecek olan alanlara tahsis edilmiş olması da bu yargımızı kuvvetlendirmektedir. Şöyle ki Osmanlı devletinde
örfi cezaların daha ço'k para.cezas~ şekİlnde alınması ve bu cezaların subaşı,
beylerbeyi gibi kamu görevlilerinin gelirieri cümlesinden addedilm~si bunların
miktarının kanunnamelerle belirleomesini veya belirleyecek kriterlepn oluştu
rolmasım zaruri kılmıştır. Böylece kamu görevlilerinin ancak kanunnarnede
yazılı olan cerimeyi alabilmeleri sağlanmak istenmiştir. Bir taraftan kanunnamelerle ceza miktarları belirtilirken öbür taraftan cezalandırriıada mutlaka hakim
kararının, kanunnamelerdeki ifadeyle "kadı marifeti"nin araninası adaletin
temininde önemli bir unsur olarak görülmüştür. II. Bayezid dönemi Tuna
tuztası yasaknamesinde şöyle denmektedir:
"Her kim yasağıma muhaJ.efet edüp...olursa kulum bula. dutup
meclisine getüre. Kadı dahi ber-muceb-i şer-i şerif teftiş eyleye.
Eğer emrime muhalif iş ettükleri şerle zahir olursa kadı marifetiyle
yasağım mucebince kulum haklaru'ıdan gele. Amma kadı marifeti
olmadan kirnesneye kulum yasak etmek caiz !ieğildir."33. .
kadı

Aksi bir uygulama halkın ·bütünüyle kamu görevlilerinin takdirine ve insafına
bırakılması anlarnma gelirdi. Benzer bir durum vergi nisbetlerinde ve araziyle
ilgili hükümlerde, sipahinin mutasarrıf üzerindeki idari ve mali yetkilerinde de
görülmektedir.
Sonuç olarak Osmanlı hukukunda İslam hukuku kuralları bürer ve
Mülteka başta olmak üzere fıkıh kitapları ve fetva mecmualarından, örfi hukuk
kuralları da resmi ve özel kanunnamelerden istifade edilerek uygulanmıştır. Bu
durum ülkede hukuk kurallan konusunda bir dağırııklığın, belirsizliğin ve
bundan doğan uygulama farklılıklarının olmasını önlemiştir. Tanzimat
dönemine kadar genel bir kanuniaştırma ihtiyacının Batı ülkelerindeki kadar
hissedilme~ olmasında bunun önemli bir rolü olsa gerektir.
·
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