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MECELLE'NİN HAZIRLANIŞI 

M~'JıJmet Akif AYDIN 

I. MECELE'DEN ÖNCE KANUNLAŞTffiMA TEŞEBBÜSLERt 
VE YÜR"ORLÜK KAYNAKLARI 

Osmanlı Medeni Kanunu diyebileceğimiz Mecelle-i Ahkam-ı Ad
liye veya kısaca Mecelle, sadece İslam-Türk hukuk tarihinde değil, 
İslam hukuk tarihinde de ilk kanun olma özelliğini taşımaktadır. 
Daha. önce bu alanda görülen kanuniaştırma teşebbüslerinden hiç 
birisinde, İslam hukukunun belli bir bölümünü bütün olarak düzen
leyen ve mahkemelerde münhasıran uygulanan bir kanun metni or
taya konamamıştır_. 

Bu alandaki ilk teşebbüsün Abbasiler döneminde başladığı gö
rülmektedir. İkinci ·Abbasi halifesi Mansur dönemi (136-158/754-
775), mezheplerin henüz teşekkül etmekte olduğu ve İslam devleti
nin çeşitli bölgelerinde ve hatta aynı bölgede hukukçular tarafın
dan farklı ictihatlarm ortaya kondiığu ve aynı tür davalarda farklı 
hük·ü.mlerin verildiği bir dönemdir. Mahkemelerde münhasıran uy
ro.ıianan bir kanun yapma ve böylece hükümlerde -birliği sağlama ih
tiyacı ilk defa işte bu dönemde duyulmuş ve bu ihtiyaç devrin ileri 
gelen şahsiyetlerinden İbnü'l-Mukaffa (ö. 145/762) tarafından dile 
getirilmiştir. İbnü'l-Mukaffa halifeye hitaben kaleme aldığı bir ri
salede ülkede hukuki birlik ve istikrarı sağlamak için değişik hu
kuki görüşlerden en uygun olanını seçmesi ve her .yerde münhası
ran uyg~anan bir kanun halinde vazetmesi lüzumundan bahsetmiş
tir1. Bunun üzerine Halife devr;ın bü·yük hukukcusu ve Maliki mez-

ı .Aıbdullah lb. el-Mukaffa Eme~el'in son ve A·bbasilerin iJ.Ik. dönemlerinde 
devlet ıh.i.zmetlerinde katip olarak çalışmış, asi-en !ranıı olmasına ragmen A'I'ap 
şiiri ve özellikle nesrinde çok ileri gıibrrdş ibir §ahsiyettir; geniş bilgi ·igin lJl{. F. 
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hebinin kurucusu Malik b. Enes'ten bu maksat için bir kitap yaz
masını istemişti. tınarn Malik içtihatlarında hata etmiş olabileceği 
düşüncesiyle kendi görüşlerinin ve kitabını~ (M'UIIJ'altt(lj) bir kanun 
metni gibi uygulanmasına razı olmamış, daha sonra Harun Reşid 
(170-183ı/786-809)'den gelen aynı yöndeki bir teklifi de yine red~ 
detmiştir2 • Bu ilk kanuniaştırma teşebbüsünün akamete uğramasın
dan sorira, İslim hukuku serbest gelişmesini sürdürmüş, kadılar 
uzun süre taraftar oldukları mezheplerinin yorumuna göre İsl§.m 
hukukunu uygulamaya devam etmişlerdir. Mezheplerin belirli böl
gelere hakim olması ve buralarda sadece bu mezhep görüşlerinin 
uygulanması sonucu da belirli bir hukuki birlik ve istikrar sağlan
mıştır. 

Bu alandaki ikinci büyük teşebbüs Baburlu hükümdarı Ev~ 
rengzib Alemgir (1068-1118/1658-1707) tarafından yapılmıştır. Ha
nefi mezhebi içerisinde de zamanla bir takl'm farklı görüş ve içti
hatların ortaya Çıkması ve fetva ve kaza (hüküm) ya hangi görü-

GABRliELI, «İbn alMukaffaı>, EI2, m , 907'-909; A!hmet ATEŞ, «İbnill-Mukaffaı>, 
iA.. 5/11, s. 864-868. Ytılkar.da sözü edilen r.isal'enin adı «ed-Dür.r.etü'l-Yetim fi 
Til.aıti'l-MillQılo)!dür. Araıpça müteaddlt ıbas'kı.lan olan ıbu risale, fransızca ve al
mancaya oda •tercüme edilmıiştir. Risalenin dlgiili ılıölümleri için ok. Subhi .MAH
MESANİ, el-Eviüiu'·t-Teşr-iiyye fi'd-Dilveli!l-A.rabiyye MMilıd ve HadıruM, Bey
rut 1962, s. 14'5-146; Muhammed HA!MİDULLAH, İsltlm Hukuku Etiıtleri, İs-

tanbul 1984:· ~· 184-185. · 

·2 MAHMESANI, eı-Eviüiu't-Teşriyye, 144-146; Joseph SCHACHT; 1slı1rı 
Hu'kukuoo <lin~, Çevirenler: Mehmet Dağ-A!bdülkadir Şen:er, Ankara 197'7, s. 
65; Olıafik CHEHATA, Precis de droit mu8uZ1nan, Paris ·1·970, s. 11; Zek.iy 
yu'd,.,~ ŞA'BAN, el-A.hkamii/ş-ŞeriıJye fi'l-A.hvali'ş-Şa1ısfyye Be;Yrut, 1978, s. 
17-18. 

3 Alem:gir'·den önce ;yine Hindlstan';da Delbii Sult~rı .dön<emin:de hazırla
nan 'Feta1XVyt Tatarhaniyye''Yi -de ·bir kanuniaştırma ıteşe'!>büsü olarak kabul 
eders~~. Alemgir'in ıbu ıte§ebbüsünü üçüncü sıraya koyım.a;k gerekir. Tuğluluiklar
~ Gıyaseddin n. MU!hammed Şah (7•25-752/1325~1~51)'ın saraymda bir 
asllzaxle olan Taıt&"han'ın. emriyle hazırlanan ve onun ·ismiyle Fatava-yı Ta
tarhanwi;ye diye anılan bu eser (ıb·k. SCHACHT, aıynı eser, s. 102, d. n. 2, aıynı 
müellif, «Al Hala'bi», EJ:, m, 92; Aziz .AiHMAD, «<zrdia-., The Legacy ot Islamı>, 
Ed. Joseph .Schacht, E. Bosvor.bh, Oxfurd 1979, s. 133; yalnız Aziz Ahmed anez
kıir eserin Firuz '!1ugluk (m. Finız Şah) Şah'ın ihalefi (II. Gzyaseddin ·Tug-luk 
Şah) · zamanınıda hazırlandığını söylemclvtedlr) yarı resmi ıbir tedvin ğ'ör.iinıüm
dedir. Ne var ,Jti mahkemelerde uygulamaya •konma:dığı ·gibi, do~r.inde Fetava-yı 
Htmliye kadar da .rol oynamaım.ıştır. 
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şün esas olacağının tesbitinde güçlük çıkması üzerine, uygulamaya 
esas olacak görüşleri belirlemek üzere Alemgir tarafından bir he:.. 
yet kurulmuş ve bu heyet sekiz. senelik bir mesai sonucu Hanefi 
mezhebi içerisindeki muteber .görüşleri bir araya toplayan büyük 
bir hukuk killiiyatı meydana getirmiştir .... Bununla beraber· el-Feta
va'l-HitrwZiyrye veya Alemgir'den dolayı el-Fetava'l-A'T.emgflrtifyyfJ diye 
anılan · bu eser, bir kanun olarak kabul edilemez. Bir kanun gibi 
mahkemelerde uygulanması hiç bir zaman mecburi olmamıştır. 'Ay
rıca maddeler halinde değil, tamamen sistematik bir hukuk eseri 
mahiyetindedir. 

Osmanlı devletinde de Tanzimat öncesinde herhangi bir kanun
Iaştırma teşebbüsüne rastlanmaz. Gerçi bu dönemde bugünkü ka
nunlar tarafından olmamakla birlikte muhtelif kanunnameler hazır~ 
lanmıştır. Ne va:r ki bunlar İslam hukukunun düzenlediği alanlarda 
değil, bu hukukun paralelinde gelişen ve onunla çatışmayacak bir 
tarzda hukuk! hayattaki ,boşlukları dolduran örfi hukukun düzenle
diği alanlardadır-5• Bu bakımdan Mecelle İslam ve Türk hukuk ta
rihinde sahasında hazırlanan dikkate c-eğer ilk kanun olmaktadır 
ve bu yönü önemlidir. Daha sonra gerek Osmanlı devletinde ve ge
rekse diğer İslam devletlerinde İslam hukuku sahasında haZırlanan 
kanunlar Mecelle'nin açmış olduğu yoldan yürü.müşlerdir. 

Osmanlı devletinde Mecelle öncesinde kadılann ellerinde resm1 
bir yürürlük kaynağı olmamakla birlikte, huku.kl hayatta bir dağı
nıklığın veya istikrarsızlığın mevcut olduğunu da düşünmemek ge
rekir. Hanefi mezhebinin Osmaniı devletinin resmi mezhebi olması, 
fetva ve kazaya bu mezhebin gör~lerinin, bu mezhep içerisinde 
farklı görüşler varsa en sahih gö·rüşün ( esahh--ı t;ılwal) esas olma
sını mecburi kılmış, bu qurum, istinai bölgeler olmakla birlikte ge-

4 Burhanpurlu Şeyh Niz8ım (ö. 1090/1679) 'ba.şkanlıg-ında:ki heyet Şeyılı Ve
cihüddin, Şeyh Cela.Iüddin Muhammed, Kad.i M'llha.mmed 'Hüseyin ve Molla Ha
mid ile her biıünin idaresin'de'ki en az onar 1cişi.llk yardımcrdan oluşuyordu. A.. S. 
BaQ:Illee ANSARI, «al-Faıta.wa al-Alaangiıiyyu, El!!, n, 837; BROCKELMANN
GAL, n, 549, SU'P·PL., n , ~04; •keza bk. Hikmet BAYUR, «Evrengzib Alemgir ve 
dini siyaseti üzerinde 'bir inceleme», Belleten, IX/33, s. 31: MAHMESA.Nt, eı-Ev
d4u/t-Teyriiyye, 146; SOHACHT, 102. Ewengııib Alemg.ir için bk. W. lRMINE
Muhammed HAB1B, ~Awrangzib», EJ!!, I, 79.1-793. 

5 Kanunnameler ve '<lüzenledig-i alanlar ~a3ı!landa geniş ıbilgl için :bk. Ömer 
Lıütfi BARKAN, «Kanunna.meı>, İA, VI, 185-195. . 
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niş Osmanlı ülkesinde aynı konuda aynı hükmün verilmesi gibi bir 
hukuki birlik ve istikrarı da beraberinde getirmiştir. Keza bu du
rum Hanefi mezhebinde yazılan ve Osma~ı med..-reselerinde okutu
lan sistematik hukuk eserlerinin, aynı zamanda kadıların bilgi ve 

· yürürlük kaynağı olmaları sonucunu da doğurmuştur. Bir başka 
ifadeyle bu dönemde bilgi kaynağı olarak kullanılan · fıkıh eserleri, 
yürürlük kaynağı olarak da hizmet görmüş, böylece bir kanun met
ninin bulunmamasından doğan boşluğu doldurmuştur. Özellikle Fa
tih devrinden Kanuni devrine kadar Molla Rusrev'in Dureri~Huk
kfim fi Ş:erh Chtll'eri/l-Ahkam'ı, Kanuni devrinden Mecelle'ye kadar 
İbrahim Halebi'nin Mültekfirı-E1Jh'UIT"u kadıların en çok kullandıkları 

ve bu yönüyle adeta yarı resmi birer yürürlük_ ~aynağı hüviyetjne 
bürünen eserler olmuştur. Bunlarm yanısıra diğer fıkıh eserleri ve 
özellikle en sahih görüşü belirlemede ve meselelerin çözümünü mü
şahhas olaylarla kolaylaştırmada sayılan bir hayli fazla olan fetva 
mecmuaları da kadılara yardımcı olmuştur6• 

n. MECELLE'Yİ DOGURAN SEBEPLER 

Tanzimat dönemi Osmanlı devletinin askeri, idari, iktisadi hu
kuki ve sosyal yapısında bir çok köklü değişikliklerin meydana gel
diği bir dönemdir. Hukuki değişikliklerin başmda da kanuniaştırma 
hareketleri yer alır. 1839 tarihli Tanzimat Fermanı'nda, devlete yeni 
bir hukuki yapı vermenin lüzumu üzerinde durulniuş ve bu gayeyi 
gerçekleştiTmek üzere çeşitli meclisler ve heyetler kurulmu.ştur7 • 

XIX. asır, Batı'da büyük kanuniaştırma hareketlerinin meydana 

6 Osmanlı ~evletirrdeki resmi mezhep uyg;ulaması ha:kıkında .geniş bilgi 
için ·bk. M . Aıkif AYDIN, İsld:m-Osmanh AiZe Hukuku, İstanbul, 1985, s. 71-75; 
keza tanzimat öncesi Osmanlı Jıukulkundaki bilgi ıve yür.ürlük ka!Yllakları için 
bk. aynı eser, s. 79-81. 

7- Bu lüzum Gülhane Hatt-ı Hıümay.ununda « ... bundan böyle devlet-i aıtyye 
ve rnerrıdli1v-i mahrıisamımı:ın hii$1ı-i idaresi zımnında bazı kavd.nin-i ceaid.e vaz 
ve tesisi lazım ve miihim görülerek » Hadeleriyle bellr;til!ındşti.r. FermMm il::am 
metnd için h'k. Enver Ziya KARAL, Osmanlı Ta'l'üıi, .AJ:ıkara ı983, V, 255~258. Bu 
dönemde «bazı kiJJI)tin'in-i ceaide»yi hazırlamaı'k için .kurulan mecli~ler haıkkında 
geniş ·bilgi igin lbk. Ed. ENGELHARD, Türkiye ve Tanzimat, Devlet-L10smani
yenm Ta'l'ilı..-i !sld.Mtı (1826-1882), Mü terolm : Ali R~~d. İsta.n~ul - 1S28, s. 42; 
A. Cevat EREN, «Tanzimat», İA, XI, 732; KARAL, VI, 1-20-122; vn, 144-150; 
CoşkunÜÇüK-Ahmet ·MUMCU, Türk Hukuk Tar-ihi, All!kara 1982, s. 323-3·24. 
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geldiği bir dönemdir. Bu cereyan geniş ölçüde Osmanlı devletine de 
tesir etmiş ve Tanzimat döneminin en köklü değişikliklerinin hukıik 
ve kanuniaştırma alaronda olması sonucunu doğurmuştur. Bununla 
beraber, Batı'-daki kanuniaştırma hareketlerinin kendine has amU
leri vardıT8• Bunların Osma.nlı devletindeki kanuniaştırma hareket
lerinde de aynı ·rol~ oynadığını söylemek zor, hatta imkansızdır. O 
halde Tanzimat döneminde hazırlanan kanunların en büyük ör;ı:ıek-
lerinden birisi olan Mecelle'nin meydana gelişinde ıie gibi arniller rol 
oynamıştır? Bir başka. ifadeyle Mecelle'yi doğuran sebepler neler-
d. ? 
ır. 

Bu sebepleri şu şekilde sıralamamız mümkündür : 

A. YENİ MAHKEMELERtN KURULUŞU 

Tanzimat döneminde tek hakimli ve tek dereceli klasik Osman
lı mahkeme sistemi geniş ölçüde terkedilerek toplu hakimli ve çok 
dereceli yeni bir adli teşkilat kurulmaya başlanmıştır. Bu alandaki 
ilk teşebbüs klasik Osmanlı mahkemesinin yamsıra ticaret mahke
melerinin kurulmasıyla başladı, Dk olarak 184-0'da Ticaret Nezare
tine bağlı olarak ticaret meclisi (mahkemesi) kuruldu. 1847 ve 
1848'de hazırlanan iki . nizam.name ile bu mahkeme .geliştirilerek 
karma ticaret ·mahkemesi haline getirildi. Bu karma ticaret mah
kemesi ticaret nazırının veya. yardımcısının. başkanlığında 14 üye
den meydan~ geliyordu. Bu üyelerin yedisi Osmanlı tebası, . diğer 
yedisi de Osmanlı devletinde yaşayan yabancı taeirierden seçiliyor
du9. 1276/ 186{) tarihli «Ticaret Kanunname-i Hümayununa Zeyl» ile 
de !stanbul ve taşrada her tiiTlü ticari· davalarabakmak üzere tica
ret mahkemeleri kurriJ.maya başlandı. Bu mahkemeler bir' başkan 
ile iki devamlı ·ve dört ·geçici üyeden oluşuyordu. Başkan ve daimi 
üyeler merkezden tayin ediliyor, geçici üyeler de mahallin muteber 

8 Bu amıner U«ınusun·da gen~ bilgi için bk. Hıfzi Vel!det VEL:!DEDEOGLU, 
«Kanunlaştı:rma :hareketleri ve Tanzimıa;t», Tanzimat, I, İstanbul 1:940, 

s. 143-145. 
9 Mustaıfa Reşit BELGESAY, «Tanzimat ve adliye teşkilatı», Tanzimat I, 

İstanbul 1940, s. 214; Ebul Üla MARDİN, ·Medeni Huk;u,k Oepl!.e$inden Ahmed 
Cevdet Pa:ıa, lsta.n:bul 1946,6. 244-246; KARAL: VI, 150-152; A.c: EREN, «~n
zimat», lA, :xi, 722-734. 
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tacirleri arasından seçiliyordu•u. Ticaret mahkemelerinin yanısıra 
1281/1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kaza, sancak ve vilayet
lerde bidayet ve is~inaf mahkemeleri kurulmaya başlandı. Her ka
zada bir hakimin başkanlığında müslüman ve gayrımüslim üç ·üye
den meydana .gelen dava meclisi (meclis-i dea vi), sancaklarda yine 
hakimin başkanlığında üçü·müslüman, üçü gayrımüslim üye ve bir 
de devlet tarafından atanan meirturdan oluşaİı. temyiz meclisi (mec
lis~i temyiz), vilayetlerde bir müfettişi hükkam veya daha sonra 
meı:kez naibinin başkanlığında üçü müslüman ve üçü .gayrımüslim 

üye ve bir de devlet tarafından atanan memurdan oluşan temyiz 
divanları (divan-ı ~e;ı:nyiz) kuruldu11• Bu mahkemelere genel olarak 
nizarniye mahkemeleri. denmektedir. · 1ı284/1868'de bu malıkernelerin 
temyiz mercii olarak da Divan-ı Alıkam-ı Adliyye kuruldu ve baş
kanlığına Ahmed Cevdet Paşa getirildi n . 

İşte Tanzimattan sonra kurulmuş olan, ticaret ve ö~ellikle hu
kuk davalarma b,akan nizarniye mahkemelerinin acilen bir medeni 
kanuna ihtiyaçları vardı. Yukarda belirtildiği gibi ticaret ve niza~ 
miye mahkemelerinin başkan dışındaki üyeler~nin tamamı dönemin 
şartları ·gereği hukukçu olmayan kimselerden meydana geliyordu. 
Gerçi ticaret mahkemelerinde uygulanmak üzere 1850 yılında ek
~eri hükümleri Fransız Ti~aret Kanunundan almarak biT ticaret 
kanunu (Kanunname-i Ticaret) hazırlanmıştı. Fakat bu kanun uy
gulanırken özellikle rehin, vekalet, kefalet gibi konulard~ medeni 
kanun htiliiümlerine ihtiyaç · duyuluyordu. Hiç birlsi huku.kçu olma
yan. ticaret mahk.emesi üyelerinin, bu konularda yürürlükte olan İs
lam hukukunun hükümlerini, fıkıh kitaplarmdan istifadeyle ilgili 
da:vaya uygulamaları imkansız gibiydi .. Bu konudaki ihtiyaç belirli 
bir dönem umU:r-ı na.fıa müftüsüne ilgili hükümleri danışarak gide-

10 Ticaret Kanunnaane-l Hümayununa Zeyl'!n metni için ~bk. Dii.stur, Biriııc1 
Tertib (ıD.:I.T.), I . 445 v.d. özel11kle ı, 7, 10 ve 13. ma:ddeler. Ayrıca bk. VEL!
DEDE0<1LU, 203; ÜÇOK-MU'MCU, 331-332. 

11 Vilayet nizamna:mesi için .bk. D.I.T. I. 608 v.ıd. ·özelli:kl~ 19, 39 ve 51. 
ma<ldeler . .A-yrıca ıbk. ENGELHARD, 486; KARAL, VII, 167-168; ÜÇOK-MUMCU, 
332-333. 

' 
12 Divan-ı AılıkAm-ı A:dliy.ye'nin ıkuruluşu ve teşlGl.Mı :ha.kıoınıa geniş bilg~ 

için .bk. M . .Mtif AYDIN, -rBir hu•kuk~u olarak Ahmed Cevdet Pa§a», Ahmed 
Cevdet P(U}a Seminer-i, !stan•bul 1986, s. 27-30. . . 



rilmeye çalışılmışsa da1 3 bunun ihtiyacı gıaermeye kafi gelmeyeceği 
aşikardı. Mecelle'nin ifadesiyle « ... davanın ticarete taalluk etmeyen· 
husfisat-ı müteferriasından aziın müşkilat Çekilmektedir>>14

• O hal
de ticaret mahkemesi üyelerinin ıi.nlayabileceği tarzda kaleme alı
nacak bir medeni kanuna ihtiyaç aşikardı. Hukuk davalarına bakan 
nizarniye mahkemelerinin bu dönemde medeni kanuna ihtiyaçları 
ise, tabiatıyla ticaret mahkemelerinden çok daha fazladır. Ayi:ıen 
ticaret mahkemelerinde olduğu .gibi, hukukçu olmayan nizamiye 
mahkemesi üyelerinin uygulayacakları İslam hukuku kurallarını yu
karda belirtilen Dürer, Mülteka gibi arapça· yazıl:mış bilgi kaynak
larından çıkarabilmeleri imkansızdı. Gerçi bu malıkernelerin baş

kanları hukukçu olduğu gibi, sancak ve vilayetlerdeki nizarniye mah
kemelerine devlet tarafından hukUk ve kanuna vakıf bir memur da 

. tayin ediliyordu. N e var ki gerek başkan olan hakimin ve gerekse 
tayin edilen diğer memurun da, biraz sonra bahsedileceği üzere fı
kıh kitaplarından aradığı hükmü her zaman bulabilmesi şüpheliydi. 
üstelik .mahkeme üyelerinin davanın hukuki yönünden hiç haberdar 
olmamaları da kabul edilebilecek bir durum değildi. O halde niza
miye ı;na,hkemelerinin anlayabilecekleri ve uygulayabilecekleri ·bir 
medeni kanuna ihtiyaçları ticaret mahkemelerinden daha fazla idi. 
Denebilir ki Mecelle'nin hazırlanmasının en önemli sebebi işte niza
miye mahkemelerinin medeni kanuna duydukları bu ihti.yaçtır. · 

B. HAK!M::LERtN YET'ERS!ZL!Gt 

Osmanlı devletinin son dönemlerinde medreselerin görevlerini 
yeterli ölçude yerine getirdikleri ve İslam hukukuna vakıf hukuk
çular yetiştirdiklerlııi ile~i sürmek güçtür. Halbuki Tanzimat. döne
mine kadar bilgi ve yürürlük kaynağı olarak kullanılan fıkıh ki
taplan ve fetva mecmualarından aranan hükm.ün bulunabilmesi ve 
ilgili davaya uygulanabilmesi, iyi bir hukuk kültürüne ihtiyaç gös
termektedir. O dönemde ise böyle bir hukuk kültürüne sahip kim
selerin çok az olduğu görülmektedir. 

·1.s MARDİN, 244. 
14 Mecelle Mazbatası, bk. Mecelle-i Alıkam-ı AcZUyye, tst~uı.lbul 1805. 
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Mecelle'nin ifadesiyle : 

« mWrrır-ı şeriyy.eiJJ.e meMr.etli zmıatıaı nJ.edrmt g.eliM.ğifruktn 
mehakim-i ~m~e Z.ede'Ucab 1cüttüb--i ftı)klui!JJY.et!ft.3 
miii,rlid,aJ,a;tla, lv.aill-i şüphıe .edlebilecek aza •brwlumiiwrm:ak 
şöy~e dtulrsrwn> mıema:Uk-i ~cıDzmU,sıardJaı ka<iın bıu. kJadJo:r 
m;,eMkitm-i Ş,fn'iY,Y,eye kafi '/w,dat bullmaJk 'TrlıÜ§lail ol'TY/)U{j-

İşte Mecelle mazbatasında da .belirtilen hakim ihtiyacını gidermek 
üzere ilk önce 1270/ 1853-1854:'de Muallimhane-i Nüvvab adıyla bir 
kadılar mektebi (medresetü'l-kudat} açıldı16• Bu okuldan mezun 
olanlar şeriye mahkemelerine ve hukuk mektebi kuruluncaya ka
dar nizarniye mahkemelerine 'hakim oluyorlardı. Ne var ki bu yeni 
oİruldan mezun hakimierin fıkıh kitaplanna başvurarak İslam hu
lru.lqmu uy-gulamada medreselerden yetişen kadılardan daha yeterli 
olduklannı söylemek zordur. Mecelle mazbatasmda nizarniye mah
kemesi hakimlerinin İslam hukukunu bilmemelerinin nasıl hukuki 
bil_- istikrarsızlığa ve güvensizliğe yol açtıkları belirtilmektedir17

• 

Bu durumda İslam hukukunun fıkıh kitaplarmda tedVi.n edilmiş ol
ması yetmeme~te, onun özellikle nizarniye mahkemesi hakimlerinin 
yararlanabilecekleri bi! şelde sokulması gerekmekteydi. Bu ise ts~ 
lam hukukunun kanunlaştirılmasıyla mümkün olabilirdi. İşte Mecel
le'nin hazırlanmasının ikinci önemli sebebi nizarniye mahkemesi ha
kimlerinin klasik hukuk kayni:ı,klarını kullanmadaki bu yetersizlik
leridir. Türkçe olarak ve açık . bir üslupla kaleme ahhan Mecelle on
lara bu konuda yeterli olmak imkanını sağlamıştır. İtalyan Ansik
lopedisinin Mecelle'ı;ıin hazırlanış sebebi olarak yeni nizarniye mah-

15 Mecelle Mazbaıtası, Mecelle-i Alıkdm-ı .A.dJiyye, s. 6. 
16 Bu okul Mehmed Arif Efendi'nıl.n §eyhu1islamlığı eamanmda 1270'de 

i1k önce ·«MuaJ.l:imhfuıe-i N.üv.vab» a:dı:yla açılmıştır. 1302/1'884'den sonra ·ismi 
Mekteb-i Nüvvaıb'a, 13-29'-da ·da .Me.lı:teb-1 Kudat'a çevrildi. Geniş ibilgi için bk. 
Osman ERG1N, Tii,rkiye Maarif Tar·ihi, İstanıbul 1977, I-H, 157-158. Bu rnekte
bin daha •sonra hazırlanan nizamna,melert için -bk. tzm.iye saınamesi, !stanbul 
1334, S. 674 V!d. 

17 Mecelle Ma.2ıbatası, Mecelle-i .A.hkdm-ı AdJiyye, s. 3; ayrıca bk. Sıddık 
Sami ONAR, «Osmanlı İmparat1>rluğımda !islAm lhuıkulrunun bir ıkısmmm codi
ficaıtion'u, Mecelle», ltiHFM, X:X/1-4, s. 61. 

' ı. 

! 
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kernelerinin acemi hakimlerine bir yardım olmak üzere kaleme alın
mış olduğunu belirtmesP8 bu -bakımdan yerinde bir tesbit olmakta
dır. 

C. BATI'NIN TESiR VE BASKISI 

Mecelle'nin hazırlanmasının üçü.ri.cü sebebi Batı'nın bir medeni 
kanun hazırlanması yolundaki tesir ve baskısıdır. Bu tesir ve baskı 
diğer kanuniaştırmalarda ve adli teşkilatın y~niden düzenlenmesin'
de de görülmektedir: Esaseli bizzat Tanzimatın Batı'nın baskısı ve 
Batı'yı memnun etmek düşüncesiyle ilan edildiği, hatta . fermanın 
batılı devlet adamlarına danışı~arak düzenlendiği bilinmektedir19

• 

Fermanın okunmasından ve Tanzimat döneminin başlamasından 
sonra da özellikle hukuk alanındaki değişiklik ve yeniliklerde bu te
sir ve baskı kendini daima hissettirmiştir20• Şöyle ki Tanzimat dö
neminde iş başmda bulunan devlet adamları kendilerine daima Batı' 
yı örnek almışlardır. Bu dönemin en önemli devlet adamları o~aıı 
Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşa batıWaşmanın heyecanlı . birer 
taraftarıdırlar. XIX. asır ise, Batı'da kanuniaştırma asndır. Ora
daki bu cereyanın Osmanlı devl~tine tesir etmemesi düşünülemezdi, 
Nitekim Tanzimatın ilanından kısa bir süre sonra her alanda köklü 
kanuniaştırma hareketlerine girişilmiştir21 • 

Hukukun her sahasında kanunlaştırmaya gidilirken Medeni Hu
kuk ihmal edilemezdi. Bu yüzden ya milli bir medeni kanunun ha
zırlanması veya Batı'dan bir medeni kanunun iktibası 'işbaşındaki 

devlet adamlarının hep zihninde olmuştur. Yerinde görüleceği üzere 
Mecelle'den önce bir Metn-i Metin'in hazırlanması teşebbüsü, keza 
Fransız Medeni Kanununu Osmanlı hukukuna uyarlama girişimleri, 
bu konunun hep gündemde kaldığını göstermektedir. 

18 MARDİN, 211. Aynı sebep •için ay.rıca. bk. KRAMERS, «Medjelle» EI, 
I, 449. 

19 ENGELHARD, 7-8; Enver Ziya KARAL, «Gülhane Hatt-ı Hümayu
nunda Batı'nın etkisi», BeUeten, sy. 112, s. 597. 

20 Bu :konuda .geniş bilgi -i!(in bk. Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye'nin 8i
ya.si. Hayatmda Batılılaş-nıa.Hareketleri, İstan'bul 1960, s . .S7 ; KA:RAL, agm, 581-
601; •keza aynı onilellif, Osmanlı Tarihi, Vll, 166-173. 

21 Geniş bilg:i için b'k. VELİDEDEOCLU, agm, s. 139-209. 
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Batı'nın kanuniaştırmadaki rolü çoğu zaman tesir noktasında 
kalmamış, bizzat batı devletlerinin bunu istemeleri şeklinde bir bas
kıya da dönüşmüştür. Mecelle'den önce Fransız Ticaret Kanunundan 
büyük ölçüde iktibasla hazırlanan 1850 tarihli Ticaret Kanununun 
kabulü, kamu hukuku alanmda gayrımüslim azınlıklara sağlanan 
yeni hak ve imtiyazlar, 1856 tarihli İslahat Fermanının ilanİ, keza 
yeni ticaret ve nizarniye mahkemele~inin düzenlendiği şekliyle or
taya çıkışı, hep bu baskılarm sonucu olmuştur_. Paris Kongresinde 
Batı'nın baskılarından ve özellikle tercümanların mahkemelere yap
tıkları müdahelelerden şikayet eden Ali Paşa'ya batılı devlet tem
silcileri, malıkernelerin -tabiatıyla onların istekleri doğrultusunda
yeniden düzenlenmesini telkin etmişlerdiru. İnalcık'ın da isabetle 
be'ıirttiği gibi, Ali Paşa Batı'nın bu baskılarını azaltabilmek ümi
diyle gerek yeni malıkernelerin kuruluşu, gerekse kanuniaştırmalar
da hep Batı'nın istekleri yönünde düzenlemeler taraitatı olmuştur'23 

• 

.. 
Bu baskıların bir kaç sebebi vardır: Birincisi bu dönemde Av-

rupa'mn Osmanlı devletiyle ticari münasebetlerinin gelişmesidir. 

Sanayileri için Osmanlı devletini büyük bir pazar olarak gören batı 
devletleri, taeirierine Osmanlılarla olan ticari münasebetlerinde alı
şık oldukla.İ'ı hukuki statüleri, emniyetli pazar şartlarını sağlamaya 
büyük özen göstermişlerdir'2·~. Bunun için de ticaret kanunun ve onun 
boşluklarını dolduran medeni kanunun ve bu kanunlarm uygulana
cağı ticaret mahkemelerinin kendi istekleri doğrultusunda şekillen
mesine önem vermişlerdir .. 

İkincisi Osmanlı devletindeki gayrımüslim azın1.$J.ara özellikle 
kamu 4ukuku alanmda bir takım haklar sağlayarak, hem de azın
lıklar nezdinde kendi itibarlarının artmasını sağlamak ve hem de 
bunu vesile ederek Osmanlı devletinin içişlerine müdahele imkanını 

. 22 Alımet CEVDET PAŞA, Maruzat, Yayma ha.zu:layan: Yusuf Halaçoğlu, 
İstanbul 1980, s. 198; MARDİN, 59. 

23 Halil İNALCIK, «Imtiyaza.t», EI2, m, 128. 

24 ömer Lütfi BARKAN, «Tüvkiye'ıde din ve ıdevlet .ilişkilerinin ıtarihsel 
gelişi.lnb, Oumhııriyetin 50. Yıldifniimii Semmeri, Ankara 1975, 6 . 93; Ergun ÖZ
SliNAY, «Türkiye'de Yaıba.n'cı ·hulruku.n benimsenmesi hareketi içerisinde Türk 
Medeni Kanununun a.nlaırnı ve önem.b, Medeni Kanumın 50. Ytl Senıpozyıımu, 
:hsta.n.bul 1978, s. 400-401. 

i 
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bulmaktır. Özellikle isiahat Fermanının ilanında bu durum açıkca 
görülmektedir'25• 

Üçüncüsü ise _ bazı batı devletlerinin hukuki yapılarını ve ka
nunlarını Osmanlı devletine empoze edere~ siyasi ve hukuki bir pres
tij elde etmeyi istemeleridir. Bilhassa ~ansa'nın bu yoldaki gay
retleri bi1yüktür'26

• Code N apoleon olarak meşhur -olan Fransız Me
deni Kanununun bütün dünyada alaka ile ka.rşıla~asının Fransız
ları gurı.irlandırdığı ve bu yola ittiği söylenebilir. Biraz ilerde gö
rüleceği üzere gerek Mecelle'nin hazırlanmasında, .gerekse Mecelle' 
den önce medeni kanun olarak hazırlaıima.Sı kararlaştırılan metn-i 
metin teşebbüsünde bu Fransız ba.skılarının önemli rolü olmuştur. 
Gerçi ·bu baskılar Fransız medeni kanunu alınması sonucunu do
ğurmamış, fakat Mecelle'nin hazırlanmasında itici bir rol oynamış
tır. Bir diğer ifadeyle Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle cemiyetinin 
diğer üyeleri şunu çok iyi biliyorlardı ki, başarılı olamazlarsa Me
celle yerine Fr;ı.nsız Medeni Kanunu kabul edilecektir. 

D. HAN-EFİ MEZHEB:tNDE FARKLI GöRüŞLERİN 
VARLIGI 

Osmanlı devletinde resmi mezhep olarak kabul edilen Hanefi 
mezhebi İslam mezhepleri içerisinde en fazla yayıım·a ve uygulan
ma, dolayısıyla en fazla gelişme imkanına sahip olmuş bir mezhep
tir. Bunun sonucu olarak çok zengin bir · hu~uk literatürü meydana 
gelmiş, fakat aynı zamanda aynı konuda farklı görüş ve hüktpnler 
de ortaya çıkmıştır. Tanzimat önce~inde bu farklı görüşlerin hukuki 
-birlik ve istikrarı bozmaması için, buD.lar içerisinde en kuvvetli ola
nın (esahh-ı akval) uygulanması esası getirilmiştir. - Fakat· bu farkli 
görüşlerden hangisinin en kuvvetli -görüş olduğu her zaman kolay
lıkla bilinmemekteydi. Gerçi bu konuda militillerden y~rdım iste
rnek veya derlenmiş f~tva kolleksiyonlarından yararlanmak müm
kündü. Ne var ki, bunlar en salıili görüşleri bir araya toplay~ res
mi bir kanun metninin kullanış kolaylığına ve kesinliğine sahip de~ 
ğildi. Mecelle'nin. deyişiyle : 

25 Halil İNALCIK, «Tanzimat nedir~. Tarih .ı1:r~hrmaları 1940-1941, DTCF 
Y'lllık Ara.ştırm.aıarı. Dergisi, I, s. 25i>. 

26 Guido (Garl) TEDESCHI, Studies i?ı lsrael Law, Jerusalem 1960, s, 86. 
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«Aael-1ııuisus mezlueb-i HCl/Yllefi Ü21arte tabaJcli,t..~~, mütefavi
ted.e pek çok müçtehitlier rJıelip iktilafat-'t kıesıre vuku
mJJltmıu..§ -ue fıkh-'t H Cl/Yllefi) fıToh""' Şafii gribi ~kıh ıedile
rnıeyWp pek müt~a!ib ve mütıe§lett-it olrnJ.W§twr. !şte l:rutnr 
aaı ıailwal-i mütJıeMUf~ içitrı.dle kı,arvl-i ~ahıhi tfWilJjtz ile har 
v-cid)b.stitn ô;n;a tatbikind/e ~m usıret vıaır.dlıır»ı'. 

O halde bir medeni kanun hazırlanması bu bakımdan ~a zaruri 
idi. Hakimler fıkıh kitaplarını değil, medeni kanunu uygulayacak
larmdan bu kitaplarda yan yana bulunan bir kaç görüşten hangisi
nin hükme esas olacağını t esbit güçlüğünden kurtulacaklardı. Me
celle'nin ifadesiyle : 

olurdu .. 

«Binc»en ıala zalik i htilafattarn. ari ve '!J{d7111Z akmal-i rYIJUh
tcL.?ieyi Mvi olmıak üzene 7ri.IU.(j,melat..rı fıkhict dôiilr sehlü/l
mıehU.Z bir loitap y.aÇi!}/,lsa) hiEJ.rl'Jes 1w-oawııkla mütaltıırı, eck-
7tek rYIJUcLmıelcLtım:ı, ona tıattbik ue ·böyle mıarıbUt bitr k:ita:;p 
'OldıuğU halde Mib effmdileT'-6 ~~ım faifk8i»28 

·E. HUKUKİ-SOSYAL VE iKTlSAD! DEGlŞMELERİN 
BİR MEDENi KANUNA İHTİYAÇ GöSTERMESi 

Sosyal ve iktisadi hayattaki değişme ve gelişmeler, bunlara 
para~el bir takım hukuki değişiklikleri de beraberinde getirmekte
dir. Mesele İslam hukuku sahasında da böyledir. Esas itibariyle İs
HI.m hukukunun iki asıl kaynağı olan kitap ve sünneti yorumlaya~ 
rak ve icma, kıyas, sahabe fetvası, istihsan, örf, maslabat -gibi di
ğer kaynak ve · yorum metodlarını kullanarak İslam hukukunu or
taya koyan müctehit hukukçular, zannedildiğinden ~aha fazla için
de bulundukları çevrenin, hukuki, iktisadi, sosyal ve kültürel şart
larının etkisi altında kalmışlardır. Bu şartlardaki bir değişmenin 
yeni bir ictihada ve yoruma yol açmaıriası mümkün değildir. «Ezrnii
ruı.n tagayyütrü iıe ıahka'YYWn tagayyütrü mk&r oWınıaıml~» (MAA, 39) . 
Mecelle mazbatasında ·bu gerçek şu şekilde ifade edilmiştir : . 

27 Mecelle Mazbatası, Mecelle-i Ahkdmı-ı Adltiyye, 4." 
28 M-ecelle Mazbatası, Mecelle-i Ahkdm-ı Adliyye, 6-1. 

r 
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<<Kalda ki tJeb.eddüı-i asar ile örf w ôil;ete mübteni rrve
sail-i fıkhtiyy.e dıaihti tebeddül .ei1Jer»29 • 

Tanzimat öncesi ve sonrasında sosyal ve iktisadi hayatta bir çok 
köklü değişikliklerin meydana geldiği bir vakıadır. Cevdet Paşa ti-
cari ve iktisam hayattaki değişme ve -gelişmeleri : · · 

« Güoıd.em -~e A wwpırih~(JJ11vn m;ı;mı;aıik-i mr.ıil'lh'Us'OJ!f!L · te
'l.}(ltriiidd). zilyltilıe~e§ip ıaTAellvıo.sUs K'ımım 'rruu,Juireb-e~ rfvülrui
-se1Jetiyle ferıfklail&le çoğal;dn, 'lJ.e bu cihletle dairle-i 'dız u 
ita ~at :mıJila.l,. D:er~-aa~e T'W?U ~~ mıhu:nro f!ıe
aen dJ.eô:vi--yi ticanteti bitr mahld.emıe-i ticaret idi.ıine ıed!e
mez o7iltu.,»:J0 • 

İşte bu değişiklikler bir medeni kanuna ihtiyaç hissettirmiştir. Ta
biatıyla Mecelle bu ihtiyaçlara İslam hukuku çerçevesi içerisinde 
cevap vermeye çalışmıştı·r. Bunun için de zaman zaman Hanefi mez
hebi içerisindeki hakim görüşün dışına çıkıp mezhep içerisindeki di
ğer görüşlerden de istifade etmiştir. N e var ki mezhep konusunda
ki dar telakkilerin Mecelle cemiyetinin Hanefi mezhebi dışındaki 
mezheplerden yararlanmasını önlediği ve böylece cemiyetin elinde
ki imkanlan büyük ölçüde kısıtladığı belirtilmelidir. 

Görülmektedir ki, Mecelle'yi doğuran amiller, Batı'da kanun
Iaştırma hareketlerini doğuran arnillerden farklıdır. Batı'daki ka
nunlaştırmaların en önemli arnillerinden birisi olan hukuki dağımk
lık, Osmanlı devletindeki kanuniaŞtırmalar ·ve özellikle Mecelle için 
söz konusu değildi31• Mecelle'nin düzenlediği alanda bütün impara
torluk dahilinde bir· hukuki birlik esasen mevcuttu. Batı'daki gibi 
sistematik hukuk ilminin gelişmesinin veya yeni felsefi ve hukuki 
cereyanlann Mecelle'yi doğurması da söz konusu olmamıştır. Siste
matik hukuk ·ilmi bilakis zayıftır ve Mecelle'yi doğuracak yeni bir 
felsefi veya hukuki cereyan da söz konusu değildir. Son olarak hu-

29 Mecelle Maııbatası, Mecelle-i ilhkam-ı ildliyye, s. 4-5. 
30 CEVDET PAŞA, Tezakir, Yayınlaıyao: Caıvid Baıysun, Aiııka.ra ,1953 

I, 62. 
31 .Asy.tekin ATAAY, «:Neden İsviçre Medeni Kanunu», Medeni Kanunun 50. 

Yılt Sempozyumu, !stanbul 1978, s. 60 .. 



klikun birleştirilmesi yoluyla milli devletlerin kurulmasına yardım
cı olmak gibi siyasi bir gaye de Mecelle'de rol oynamamıştır. Bu 
durumda Batı'daki ve Osmanlı devletindeki kanunlaşmalarda ye
gane müşterek annlin iktisadi ve sosyal gelişmeler olduğu söylene
bilir. Bu gelişmeler, yeni bir takım hukuki düzenlemeleri de bera-
ber:lnde getirmiştir2• • 

m. MECELLE'NİN HAZIRLANIŞI 

A. METN-! METiN TEŞEBBÜSÜ 

Yukarda belirtilen sebeplerle Tanzimattan sonra bir medeni 
kanunun hazırlanması Osmanlı devlet adamlarının ve hukukçuları
nın zihnini ve ·gündemini · uzun süre meşgul etmiştir. Batı'daki ör~ 
n~klerinde de görüldüğü. gibi, bir medeni kanun hazırlanması o ka
dar kolay ve kısa sürede başarılacak bir iş değildir. Osmanlı dev
letine has ilave bir zorluk olarak da uzun· süre, devrin hukukçuları 
ve devlet adamları arasında medeni kanunun Batı'dan mı alınacağı, 
yoksa yürürlükteki hukukun mu tedvin edileceği noktasında bir gö-
rüş birliğinin sağlanamamış olması gösterilebilir. · 

!şte bu görüş ayrılıkları, tereddütler içerisinde 1272/1855 baş
hi:rında milli bir kanun fikrinin ağır bastığı ve medeni kanun ola
rak bir metn-i metinin hazırlanmasına teşebbüs edildiği gö·rülınek~ 

tedir. '-Bu maksatla Tanzimattan sonra, daha önce kurulmuş olan 
Meclis:-i Vala-:Yı Alıkam-ı Adliyye'nin şekil değiştirmesiyle meydana 
gelen Meclis-i Tanzimat bünyesinde bir «Cemiyet-i ilıniye» meyda
p.a getirilmiş ve metn-i metinin hazırlanması görevi bu c~miyet-i 
Ümiyeye verilıriiŞtir. Me_clis~i Tanzimat üyesi ·Rü~tü Molla Efendi'nin 
paşkanlığındaki bu cemiyet, İstanbul kadısı Tahir Efendi, Meclis-i 
Ma~rif aza.Sı ve İstanbul .payelilerinden Hüsam Efendi, Ali Ratib 
Bey' ve Ahmed Cevdet Efendi (Paşa) dan teşekkül ediyordu33• İlk 

32 Batı'<la:ki ve Osmanlı devletindeki •kanunla.ştırma Aımillerinin mukayeseli 
illeelemesi .ıÇın ;bk. Hıfzı Vel'det VELİDEDEOÖLU, Türk Medeni Hukı~k:u, İstan-
bul 1959, I , 45-46. ./ 

33 CEVDET PAŞA, Tezakir, I, 63; bu üy.eler ha:k:k.ı.nda gen.iş bilg..! için ·pk. 
MA.RIDİN, 47-48; Me_!n-i Metin komisyonunun ·kuruluşuyla ilgili mazbatmm m et-
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toplantısını 20 Saf er 127·2/2 Aralık 1855 tarihinde yapan. cemiyet, 
uzunca bir süre çalıştıktan ve ilk kitap olarak Kitabü'l..:Buyf:ı'u ka._ 
leme aldıktan sonra vazifesini tamamlayamıyarak dağıldı. Cemiye
tin neden dağıldığı konusunda elimizd·e yeterli bilgi yoktur. Cevdet 
Paşa'nın verdiği bilgiye göre Metn-i Metini hazırlayan heyet dik
katle seçilmiş değildi. İçlerinde böyle bir kanunu hazırlayacak çap
ta bir hukukçu olarak sadece İstanbul kadısı Tahir Efendi vardı. 
Cevdet Paşa kendisini dahi, «Ol valoit ulUnı-ı 'YIJaJkT!i!yyeil.ıe mı'JJlWrruit ve 
melekem ruikts idli» diyerek yeterli görmemekte ve bunu telafi et-

. mek için çalış_maktaydı:w. Muhtemel ki cemiyetin b\1 teşekkül tarZ1· 
işin yarım kalmasında rol oynamıştır. Bunun yanısıra Mecelle'yi 
akamete uğratmak isteyen dabiıi ve harici faktörlerin de belirli öl
çüde bunda rolü olmuş olabilir. Mecelle'deki Kitabü'l-Buyf:ı'un bir 
prototipi olması muhtemel bu Metn-i Metin'in Kitabü'l-Buyu'u bu
gün maalesef elimizde yoktUT. Bu bakımdan onu Mecelle'nin ilk ki
tabıyla karşılaştırnıa imkanından mahrumuz. 

Burada belirtmemiz gereken bir nokta da, daha sonra Mecel
le'nin meydana gelmesinde baş rolü oynayan Cevdet Paşa'nın cia bu 
ilk teşebbüs içerisinde yer alı;nış olma,sı~r. Tanzimattan sonra Mus
taf~ Reşit Paşa, yapacağı h~uki düzel\lemelerin şeri yönünü ay
dınlatmada :kendisine yı;ı.rdımcı . olacak . birisini tavsiye etmelerini 
şeyhülislamlıktan ~steyince ona ·genç bir il~m adamı, Cevdet Efendi 
gönderilmişti'JG. İşte bu şekilde Tanzimat Ticaliyle tanışan ve bu _dö
nemin kanunlaştırmalannda önemli roller· üstlenen Cevdet Paşa'nın . . . ' 

yarım kalsa da bu. ilk teşebbüs içerisin4e yer alması Ö?-emlidir .. Onun 
ilerde hazırlayacağı Mecelle için bu Metn-i Metin komisyonunda çok 
kıymetli tecrübeler edindiğini ve 'dersler aldığını söylemek yanlış 
olmaz. 

nı için •bk. ERGİN m-IV, 1085-1086; ayrıca ı})k. Hulusı YAVUZ, «Mecelle'nin 
tedvıini ve Cev:det Paşa'nın hizmetlel'i>, Ahmet Cevdet P~a, Bemvıeri, İstanbul 
1986, s. 53. 

34 CEVDET PAŞA, Tezakir, I, 63. 
35 Geniş •bilgi için ·bk. AYDIN, agm, 21-22. 
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B. FRANSIZ MEDENl KANUNUNUN ALINMA 
ÇABALAR! 

Metn-i Metin teşebbüsünün akamete uğramasından sonra me
deni kanun hazırlıklarına bir müddet aTa verildiği söylenebilir. Fa
kat bu dönemde Fransızlarm kendi-. medeni kanunlarının kabulü için 
müsait bir zemin oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir. ~850 ta
rihli Ticaret Kanununda ve ticaret mahkemelerinin teşekkülündeki 
tesir ve baskıların etkili oluşu, Fransızlara diğer sahalaTda ve özel
likle Code N apoleon'un kabulü konusunda da baskı yapma cesare
tini vermiş ve Fransız sefareti Osmanlı devlet adamları üz-erinde 
adeta devamlı bir baskı icra etmiştir: Yukarda da belirtildiği gibi, 
biraz da bu baskıları hafifletmek düşüncesiyle bazı Osmanlı devlet 
adamları, medeni kanun ihtiyacının Fransız code civile'inin iktiba
sıyla giderilmesi fikrine sahip olmuşlardır. Bu düşüncedeki devlet 
adamlannın başında yer alan Sadrazam Ali Pa:şa, Girit'ten Sultan 
Abdülaziz'e gönderdiği 3 Şaban 1284/30 Kasım 18&7 tarihli layilia
da ihtiyatlı bir uslupla bunu teklif etmektedir : 

«Birr de baışkaa ş1ilcaYıet ·bizim rrv.alhkemıe'De:r oldıuğwrufıam 
ol ·bab ta dlaıM biir yol ıaırtaınnnJa!lo V(e ~da rJjp.rptılmxikta 
ol&ıı.ğu gibii ~dle <lıaıhi aade oi'Vi~e ded.i7deri 1CaJrı:uJnmii,me 
'fJercümıe ettirr'üip deam--i mJU!ıtJelite&e~ mıeMTcim--i miJJJh
tleZitıedle 'IJ.e o ~m1~e tıaıtbiildam rii/yıet ıettilrıilmek 

ıe?rllM ~ g&nÜ/nJÜ!r. Bunuwn dıaıhi ıqJhflc&rrvıı aelile-i şer' -i 
ş,erife ~O'JJI; doTcutnmifJ.qJ{J(TVJ;k sfiffır nwmı mr:ıfh~18r 

mliısüllü t«<i'ıZVmti kabriZ olwr ~am olum/Wr».s6 • 

Ali Paşa -bu teklifi yapmakla kalmıyor, Said Paşa'ya code ci
vile'in arapçaya yapılmış olan tercümesinden türkçeye aktarılma 
vazifesini de veriyorducı•. Gerçi Ali Paşa layiliada code civile'i Mı
sır'da olduğu gibi karma mahkemelerde muhtelit davalara uygulan
mak üzere teklif etmekteydi. Bu ifadeden Fransız Medeni Kanunu-

36 Ali Fuad (T'ORKGELDİ), Rical-i Miihimme-i Styasiyye, İstanul1928, s. 
127; ayrıca .b'k. KARAL, Osmanlı Tar-ihi, VI, ·26; Engin Deniz AKARLI, [felgeler-
le Ta~im.at, !stanbul 1978, s. 16. • 

\37 (Said Pa.§a}, Said Paşa'nın Hatıratl, İstanbul 1328, I, 5-6; ayrıca bk. 
Ergin, I, 230. 
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nun genel bir medeni kanun olarak kabulü dü.ş~ülmediği. intibaı ilk 
nazarda edinilmektedir. Hatta Fındıkoğlu, mezkfır kanunun sadece 
hukuk ·kültürünü artırmak için tercüme edildiğini de ileri sürmek
tedir38. Ne var ki Fındıkoğlu'nun fikrine katılma imkanı yoktur . . 
Esasen layihada hukuk kültürünü geliştirmeden değil, sınırlı da 
olsa bir tatbikattan bahsedilmektedir. Fransa'nın İstanbul'daki 
maslahatgüzarı M. Outray tarafından Marquis de Moustier'e çeki
len 8 ;Rebiülevvel 1284/10 Temmuz 1867 tarihli telgrafta maslahat
güzar, Monsieur Bourre'nin tavsiyesi üzere ticaret kanununun ye
niden kaleme alınması ve medeni kanUD: _ hükümleriyle tamamlan
ması konusunda Ali Paşa'ya israr ettiğini, Ali Paşa:'nın da Code 
Napoleon'un. tatbiki kabil olan maddelerinin istinsah edilmesi için 
bir komisyon memur ettiğini bÜdirınektedir9 • Bu telgraf Ali Paşa' 
nın Girid'den gönderdiği layihadan yaklaşık olarak beş ay önce ç~
kilmiştir. Daha sonra 16 Zilkade 1284/ 10 Mart 1868 tarihinde bu 
defa Monsieur Bourree tarafından Marquis de Moustier'e çekilen 
telgrafta da medeni kanundan kabili tatbik 1500-160'0 maddeyi seç
mek üz~re görevlendirilen komisyon çalışmalarının büyük ölçü<,ie 
ilerl~diğinden bahsedilmektedir0 • Bu belgelerden code civile'in hu
kuk kültürünü artırmak için değil, uygulanmak üzere tercüme edil
diği anlaşılmaktadır. Yine bu belgeler Ali Paşa'nın Girid.'den gön- -
derdiği layihadan çok önce, bu konuda hazırlık yapıldığını ve biz
zat sadrazam tarafından bu maksatla bir komisyon kurulduğunu 
ortaya koymaktadır'1 • Bu kadar köklü hazırlıkların karma mahke
melerde muhtelit davalar için olduğunu kabul etmek de oldukça 
güçti,ir. Ali Paşa'nın, layiliada bu 'şekilde ifade etmesi bir ihtiyat
karlığın sonucu olsa gerektir. Mul:ıtemelen A.li Paşa bu ifadesiyle 

· padişahın ve efkar-ı umumiyenin bu konudaki tavrını ölçmekte ve 

38 FINDJKOGLU Ziy.aedd.in Fa:hrJ., Hu'ku'k BosyoZojiSi, İstanbul 1958, s. 244. 
39 Telgrafı.ı:i fransızca metni için ;bk. BARON de T.EST.A, Recueiı des 

T1'Cllites de la Porte Ottomane avec ıes PuiSsarıces li>trangtres, PariS 1892, VII, 
469; Hulusi YAVUZ, .:Events leading .to the compilatlon of the Ottoman civil 
code:., !sUtm Tet'ki'kleri Dergisi, VIII/1-4, s. 115; tünkçe metin için bk. MARDİN, 
64-65. 

40 BARON :de T.ESTA, VII, 511; YAVUZ, agm., 1-16. 
41 M. Outray'in yukarda zikredilen telgrafında Ali Pa§a'nın tlmrnı.uş olduğu 

bir •komisyon:dan ba!).sedilir.ken Engelhard da fransız erbS.:b-ı ·kaleminden birine 
ta.nzim ettirllen_ıbir okanun-i medeninin hazırlı:k çalışmalarınıdan bahsetmek:tedir, 
ENGEIJHARD, 44. 
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bir zemin yc;ıklaması yapmaktadır. Gelen tep~iye göre code civile'in 
hangi maksatla ve ne ölçü~e iktihas edileceği belirlenecektir. Ve
killer heyetinde konu tartışılırken ımesele hep genel bir medeni ka
nun olarak ele alınmıştır. Kaynaklarda sınırlı bir uygulamadan ha
his yoktur. 

Fransız Medeni Kanununun alınması konusunda bazı Osmanlı 
devlet adamlan belirli ·&lçüde rol oyıiamışlarsa da, esas rolü Fran
sız büyükelçiliği ve özellikle büyükelçi De Bourree oynamıştır dene
bilir. Cevdet Paşa btı rolü şu ifadelerle belirtir : 

«0 ~Ciffri.O.In ıelçil'lmitn Derso.ıadetg.e ıen nüfuzl'UlS'U Frrl'l/YlSa ·ez~ 

çi.si mösyö BOIW'f'7"ee oULüğıutıikını Frfım.s.ız ·H:a»ıunlar+ıwm 
mi,eMkimri . Dievlet-i Aliyrye'<!Je mamıul'Ül.lı bih olması 

- . ,emteUrıil1e bıul!wrırrrwıığnrı" F11atrı.Srı:<: po_litüdalsM'lJro Mdiim ollaın
Txırr hep bu fikir-i :sakimde i :cmler»·102

• 

M. Outrey'in telgrafından anlaşıldığı üzere De Bourree, Ali 
Paşa üzerinde gerek kendisi ve ·gerekse maslaha:tgüzar kanalıyla 
büyük bir baskı icra etmiş ve muhtemelen code civile'in alımpası 
gerekçelerini ihtiva eden tafsilatlı ·bir rapor hazırlataTak, Ali Pa
şa'yı iKııa ~tmiş ve Ali Paşa da -bilinen hazırlıklan yaptırmıştır. Ne 
var ki bu gayretler başarılı olmamış, konu vekiller heyetinde geniş 
şe.kilde tartışılırken Ali Paşa'nın yanı sıra ticaret nazırı Kabuİi Pa
şa'_nın da code civile'i savunmasına rağmen, Ahmed Cevdet· Paşa, 
Fuat Paşa ve Şirvanizade Rüştü Paşa'nın karşı çıkmaları sonucu, 
Fransız medeni kanununun alınmasından ·vazgeçilerek Mecelle'nin 
hazırlanmasına karar verilmiştir3• 

· C. MECELLE CEMİYETİNİN KURULUŞU VE 
MECELLE'NİN HAZIRLANIŞI 

Uzıin bir mücadeleden sonra milli bir medeni kanun hazırlan
masına karar verilince, o zaman Divan-ı Abkam-ı Adiiye nazırı olan 

42 Ahmet CEViDET PAŞA, Maruzat, 200 . 
./ 

.. :43 Mımed CEVDET PAŞA, Mar-uzat, -200; Ali SÖYLEMEZ00-LU, «Cevdet 
Paışa», lA, m, 116. 
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Ahmed Cevdet Paşa'nın başkanlığında bir cemiyet kurularak Me
celle'nin telifine başlandı. Devrin ileri gelen hukukçularından oıu:. 
şan Mecelle cemiyeti Cevdet Paşa'nın başkanlığında yoğun bir ça
lışma devresine girerek 100 maddelik Mukaddime ve Kitabü'l-Büyu'u 
hazırladr14• Hazırlanan bu mukaddime ve ·birinci kitap önce şeyhill
islamlığa ve devrin ileri gelen hukukçulanna takdim edildi. Gelen 
tenkitler ışığında gerekli düzeltmeler yapıldı. Nihayet 8 Zilhicce 
1285/22 Mart 1869 tarihli bir mazbata ile sadarete sunuldu. 

Mecelle mazbatasında mukaddime ve ilk kitabı hazırlayan ce
miyet üyeleri olarak Evkaf,.ı Hü.m.ayun müfettişi SeyYid Halil, Şu
ra-yı Devlet azası Seyfeddin, Divan-ı .A:b.kam-ı Adliyye azası Ahmed 
Hulusi ve Ahmed Hilmi, Şura-yı Devlet azası Me~ed Emin ve Me
celle Cemiyeti azası İbn Abidinzade Alaaddin isimleri yer almak
tadır. Daha sonra bu ilk kitap 7 Muharrem 1!28&/19 Nisan 1869 ta
rih~i sadaret arz tezktresiyle ·padişaha sunulmuş ve 8 Muharrem 
1286'da padişahın tasdikiyle kanuniaşarak yürürlüğe girmiştir'. 

Mecelle bir bütün olarak hazırlanmamış, her kitap hazırlandık

ça irade-i seniyyeleri alınmış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre 
Kitabü'l-İcarat 6 Zilkade 1286, K. Kefalet 18 Muharrem 1287, K. 
Havale ve K. Rehn 25 Safer 1288, K. Emanet 24 Zilhicce 1288, K. 
Hibe 29 Muharrem 1289, K. Gasb ve'l-İtlaf 23 Rebiülevvel 1289, K. 
Hacr ve'l-İkrah ve'·ş-Şüfa .16 Rebiülahır 1290, K. Şirket 16 Cema
ziyelahir 1291, K. Vekale 20 Cemaziyelevve1 1291, K. Sulh ve'l-İbra 
6. Şevval 1291, K. İkrar 9 CemaziyeJevvel 1293, K. Dava 9 Cemazi
yelahir 1293, K. Beyyinat/K. Kaza 26 Şaban 1293 de İrade-i seniy
yeleri alınarak yürürlüğe girmiştir. Böylece kanunun bütününün ha
zırlanması yaklaşık sekiz sene sürmüştür. 

Mecelle'nin bu şekilde parça parça yürürlüğe girmesinin o gü;; 
nün şartlarına daha uygun olduğu söylenmelidir. Code elvile'in ka
bul edilmesini isteyenler ve özellikle Fransız büyükelçisi De Bourree 
kendi kanunlarının alınması ve Mecelle'nin akamete uğratılması ça-

44 M-ecelle cemiyetince tanzim ·edilen mazbaıtanm orjinal nüshası için bk. 
B~baıka.Iılı!k Osmanlı Ar-§ivi (BOA-, Dosya Usulü İradeler Guru:iıu, 65/7; alyl'ıca 
bk.·Mecelle·i Ahk<ım-ı Aciliyye, s. 2-16; MARDİN, 27ı-277. 

45 Sadaor~t arz te2lkeresinin orjlnal metni için bk. BOA, Dosya Usulu tra
deler Gurubu, 65/7; ayrıca ıbk. MARDİN, 66-68. 
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lışmalarına bir müddet daha devam etmiştir. Cevdet Paşa Mecelle' 
nin dördüncü kitabını kaleme aldıktan sonra 24 Muharrem 1287'de 
Divan-ı Alıkam-ı Adliyye nazırlığindan azledilmesinde, De Bourree' 
nin aleyhte çalışmalarının da rolü olduğu kanaatindedir. Öte yan
dan şeyhuli.slamlık da Mecelle'nin kendileri tarafından değil de, Cev
det Paşa tarafından Adiiye Nezaretinde hazırlanması gibi -bir takım 
sübjektif mülahazalara dayanar-ak Cevdet Paşa'ya ve Mecelle çalış
malarına karşı çıkmaktaydı. Cevdet Paşa'nın Mecelle Cemfyetinden 
dördüncü kitaptan sonra bir müddet uzaklaştırılmasında bu muha
lefetin de büyük payı vardr'". 1şt~ höyle bir ortamda, tamamlandık
tan sonra yürürlüğe girme yoluna gidilseydi bu çift taraflı muha
lefetin Mecelle'yi tamamen akamete· uğratması ve daha önceki ba
şarısız Metn-i Metin teşebbüsünde ·olduğu gibi Mecelle'nin de yarı
da kalması pekala mümkün olabilirdi. Halbuki kitap kitap Ç!ktıkça, 
Mecelle ken~sini kabul ettirmiş ve aleyhindeki muhalefet gücünü 
kaybetmiştir. · 

Mecelle'nin hazırlanmasında yuk-arda adı geçen hukukçular dı
~ında başkaları da rol oynamıştır. Her kitabın sonunda o kitabı ha
zırlayan cemiyet üyelerinin isimleri yer almaktad1r. Buna göre Cev
det Paşa'nın dışında Mecelle'nin hazırlanmasına iştirak eden hukuk
çular şunlardır : 1. Filibeli Halil Efendi _(1, · 2, 5-8. kitapl~rda), 2. 
Seyfeddin İsmail Efendi (1-5, 6-8, 10_.16. kitaplarda), 3. Şirvanizade 
Ahmed Hulusi Efendi (1-5, 9-16. kitaplarda), 4. Alımed Hilmi Efen
di (bütün kitaplarda), 5. Bağdatlı Muhammed Emin Efendi (1-4. 
kftaplarda), 6. İbn Abidinzade Alaaddin Efendi (1-5. kita-plarda), 7. 
Gerdankıran ömer Hulusi Efendi (5-8. kitaplarda), 8. Kara Halil 
Efendi (7-16. kitaplarda), 9. lsa Ruhi Efendi '(sadece 5. kitapta), 
10. Yunus Vehbi Efendi (5-8. kitaplarda), ll. Abdüllatif Şükrü 
Efendi (6-8. kitaplarda), 12. Ahmed Halid· Efen~i (6-16. kitaplar
da), 13. Karinabadlı Ömer Hilmi Efendi (13-16·. kitaplarda), 14. 
Abdüssettar Efendi (14.-16. kitaplarda) '17• 

46 CEVDET PAŞA, Tezakir, :ı;v, 95; aynımüellif, Marıızat, ·201~--~Dllf, 
79, 88. 

47 Bu üyeler ha:lGanda geniş bilg·i için bk. MARDİN, 160-167. 


