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 C) OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUK



3.3. Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem Hukuk Sistemi

 Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi toplum düzeni için nizamın korunması gerekir. 

Bunun için de çeşitli kurallara ihtiyaç vardır. Osmanlı Devleti de kamu nizamını korumak için 

kendisinden önceki Türk ve İslam devletlerinden birçok kurumu ve hukuki yapıyı örnek 

almıştır. Ancak bunu yaparken, Türk İslam devletlerinden miras aldığı hukuki yapı üzerinde, 

çağın ihtiyaçlarına göre değişiklik yapmayı ve bu hukuki yapıya yeni şeyler katmayı ihmal 

etmemiştir. Osmanlı hukuku, üç ana temel üzerine kurulmuştur.



 Osmanlı Devleti, önceki Türk devletlerinde olduğu gibi “Adalet mülkün temelidir.” 

anlayışını kendilerine rehber edinmiştir. Devleti yönetenler, İslam dininin toplum düzeni 

ve fertler arasındaki ilişkiler konusunda koyduğu emir ve yasaklardan oluşan şerî hukuka 

önem vermişlerdir. Şerî hukukun dışında kalan konularda ise eski Türk devletlerindeki 

hukuk uygulamaları ile padişahın emir ve fermanlarından oluşan örfî hukuku 

kullanmışlardır.



 Osmanlı Devleti’nde hukukun 

düzenlenmesi yetkisi padişaha aitti. 

İslam hukukunun temel prensiplerine 

aykırı olmamak şartıyla padişah idari, 

askerî ve mali konularda kanun 

koyabilirdi. Şeyhülislam, kadıasker, 

ulema ve nişancı, kanun koyma 

konusunda padişaha yardımcı olurdu.



 Yukarıdaki metinde de ifade edildiği gibi ilk örfî vergi olan pazar vergisinin konması 

sırasında Osman Gazi, Allah’ın emri değil diye böyle bir vergiye karşı çıkmıştır. Ancak 

bunun şerî esaslara aykırı olmadığını anladıktan sonra da bu verginin alınmasını kabul 

etmiştir. 



 Örfî hukukun yazılı kaynağı olan 

kanunnâmelerde, geleneksel hukuk 

kurallarına geniş yer verilmiş olmasına 

rağmen, herhangi bir konuda ilk olarak 

şerî hukuk kuralları dikkate alınmıştır. 

Ele alınan konuyla ilgili şerî bir hukuk 

kuralı bulunmadığı zaman, örfî hukuk 

kuralları devreye girmiştir. Yani 

Osmanlı hukuk anlayışında örfî hukuk 

ile şerî hukuk, birbirini tamamlayarak 

devam etmiştir.



 I. Murat 1366’da Ahi Musa’ya verdiği vakıf beratında 

kendisini olağanüstü hal, haberleşme, askerlik, 

yardım ve salma gibi bütün vergilerden muaf 

tuttuğunu belirtmiştir. İfade edilen bu vergilerin örfî 

olduğu görülmektedir. Yıldırım Bayezid, kanun 

koyma ve mali alanda yeni bir dönem başlatmıştır. 

Yeni vergiler koymuş, maliyeyle ilgili defter tutma ve 

resmi yazı yöntemlerini değiştirmiş, ayrıca kadılık 

kurumunda yenilikler yapmıştır. Bunun yanında örfî 

hukuk kurallarını uygulayarak da merkezî hazineyi 

güçlendirmiştir.
Yıldırım Bayezid (1389-1402)



 Fetret Dönemi’nden sonra devletin örfî 

uygulamaları zayıflamış olmasına rağmen, 

II. Murat Dönemi’nde artık örfî hukuk, 

devlet teşkilatına tam olarak yerleşmiştir. 

Osmanlı Devleti’ne ait olan 1431 tarihli 

Arnavut İli Tımar Defteri’nde; Tımar 

Sistemi uygulamaları, örfî vergilerin 

tahsili, asker ve reaya sınıfının konumu, 

bütün teşkilat esasları ve uygulamaları yer 

almaktadır. Bu belge, örfî hukuk 

kurallarının devlet kayıtlarında yer aldığını 

göstermektedir.
II. Murat (1421-1451) 



 Osmanlı Devletin’de çeşitli 

konularda meydana getirilen kanun 

ve nizamlara kanunnâme denilirdi. 

İlk kanunnâmeyi Fatih Sultan 

Mehmet yapmıştır. Bu kanunnâme, 

Fatih Kanunnâmesi olarak bilinir. 

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 

Sultan Süleyman’ın da kendi 

isimleriyle anılan kanunnâmeleri

vardır.
Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)



 Osmanlı Devleti’nde kanunnâmeler, padişahın 

fermanı üzerine nişancı tarafından hazırlanırdı. 

Hazırlanan bu kanunnâme, sadrazamın 

başkanlığında toplanan Divan-ı Hümayun’da

görüşülür, Divan-ı Hümayun’da son şekli verilen 

kanunnâme, padişaha arz edilir ve padişahın

onayından sonra nişancı tarafından mühimme

defterlerine kaydedilerek yürürlüğe girerdi. 

Kanunnâmeler oluşturulurken şeyhülislamın da 

görüşü alınarak çıkarılan kanunun şerî hükümlere 

uygun olmasına dikkat edilirdi.



 Fatih Sultan Mehmet, merkeziyetçi bir yapı oluşturmak için hukuk konusunda köklü 

değişiklikler yapmıştır. Mutlak hükümranlık haklarını, devleti belli bir amaca göre 

düzenleme ve örfî kanun koyma doğrultusunda kullanmış, kanun hükümdarı olarak 

tarihe geçmiştir.



 Fatih’in hüküm içeren birçok 

kanunundan başka, biri devlet 

teşkilatına, diğeri de yönetim, maliye 

ve ceza alanlarına yönelikolarak

çıkardığı iki kanunnâmesi daha vardır. 

Fatih eski Türk geleneğinden gelen 

tecrübelerden de faydalanarak şerî

esasların yanında, devletin işleyişi ile 

ilgili meselelerde, kendi iradesiyle ayrı 

bir kanunnâme daha çıkarmıştır.



 Bu kanunların bir kısmı, padişah veya idarecilere devletin teşkilat ve kurumları hakkında 

genel bir fikir vermek üzere hazırlanmış taslaklardır. Çünkü uygulamalarda da görüldüğü 

üzere; Anadolu Beylerbeyi, İstanbul’daki nişancıya; “Paşa hazretleri, sen dahi bütün devlet 

meselelerinde bu kanun-i şerifin gerektirdiği gibi davranasın.” diyerek kanun metnini 

göndermiştir. Fatih Sultan Mehmet’in hazırladığı kanunnâmenin birinci bölümünde devlet 

teşkilatı ve nizamı ile ilgili kaideler bulunmakta, ikinci bölümü ise reayanın vereceği örfî 

vergileri kapsamaktadır.



 Bu kanunnâmede çift vergisi şu şekilde tarif 

edilmiştir. “Bir çift öküzle sürülecek kadar 

araziye sahip olanlar yılda üç akçe vere. Bir 

orak, bir döğen ve bir kağnı odun için 

boyunduruk vergisi olarak iki akçe vere. Bu 

yedi kulluktan (işten) dolayı akçe alınsa, yirmi 

iki akçe alına.” Paşa Sancağı Defteri’nde, 1456 

yılında Bahadır Bey Çiftliği’nden reayanın 

hizmeti olarak bir araba odun, yarım araba 

saman, bir araba ot ve iki akçe boyunduruk 

vergisi alındığı yazmaktadır.



 Bu vergi, o zamanlar Bahadır Bey Çiftliği’yle aynı araziye sahip çiftliklerden 

alınan vergiye denktir. Fatih Dönemi’nden Tanzimat Dönemi’ne kadar 

yürürlükte kalan Kanunname-i Ali Osmani, tımar nizamı, reaya, sipahi, mali 

hükümler gibi konuları içermektedir. Teşkilat Kanunnameleri; protokol 

kuralları ve devletin idari organları ile devlet memurlarının idari suçlarını 

kapsamaktadır. Bu iki kanunnameye umumi kanunname denilmektedir. Sancak 

Kanunnameleri ise Kanunname- i Ali Osmani’ye ait hükümlerin sancak ve 

eyaletlere uyarlanmış halidir. Yavuz Selim Kanunnâmesi ise, II. Bayezid 

Kanunnâmesi’nin genişletilmiş şeklidir.



 Kanuni Sultan Süleyman da kanunnâme

yapmış ve kadıların, kendi mahkemelerinde 

uygulaması amacıyla bu kanunları ilân etmiştir. 

Bu dönemde yapılan kanunnâmeler Fatih 

Kanunnâmesi’nden daha kapsamlı hazırlanmış; 

idârî, hukuki, mali ve cezaî işlerle birlikte, 

hukukta usûl konusunu da kapsamıştır. Kanuni 

Sultan Süleyman Dönemi’nde Şeyhülislam 

Ebussuud Efendi’nin faaliyetleri ise şerî

esasların ön plana çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca 

bu dönemde zulmü önlemek adına 

Adaletnamelerde yayınlanmıştır.
Ebussuud Efendi

Kanuni Sultan Süleyman

(1520-1566) 









Divan-ı Mezâlim ile Divan-ı Hümayun’un Adlî Fonksiyonları

 Divan-ı Mezâlim’in adlî açıdan konumu, halkın şikâyetlerini dinleyip karara bağlayan en 

yüksek adlî kurum olmasıdır. Selçuklularda bu divan haftanın iki günü halkın şikâyetlerini 

dinler, örfî davaları kendi çözerken şerî davaları kadılara bırakırdı. Türk İslam devletlerindeki 

Divan-ı Mezâlim, Osmanlı Devleti’nde daha geniş yetkilerle donatılarak Divan-ı Hümayun 

adını almıştır.



 Osmanlı Devleti’nde Padişah Divanı da 

denilen Divan-ı Hümayun’a, Fatih 

Dönemi’ne kadar bizzat padişahlar 

başkanlık etmiş, Fatih Kanunnâmesi ile bu 

usül kaldırılmış ve vezir-i azam, padişaha 

vekaleten divan başkanlığı yapmaya 

başlamıştır. Şeyhülislamlar ilk 

dönemlerde divan üyesi olmamalarına 

rağmen kazaskerin çözemediği önemli 

meselelerde kendisinden fetva istenmek 

üzere divana çağrılmıştır.



 Divan-ı Hümayun’un temel görevi adaleti sağlamaktı. Halk şikâyetlerini divana sunar, bu 

şikâyetler de padişah tarafından dikkate alınırdı. Osmanlı Devleti’nde hükümdar, cuma 

namazı çıkışında ava veya sefere giderken de halkın dilekçelerini kabul ederdi. Divanda 

vezir-i azam divan başkanı sıfatıyla davaları dinlerdi. Örfî ve idari davaları kendisi halleder, 

şerî davaları kazaskere havale ederdi. Kazasker de kendisine gönderilen davalara bakar ve 

baktığı davaları karara bağlardı. Padişah ve vezir-i azamı da bağlayan en yüksek karar ve 

yürütme organı divandı. Divanın aldığı kararlar, şerî ve örfî kanunlara aykırı olmadığı sürece 

padişah tarafından onaylanırdı.



 Divan kararları, vezir-i azam 

tarafından telhis adıyla özetlenir ve 

padişaha arz edilirdi. Padişahın 

onayından geçen hukuki hükümler 

bir araya getirilirse kanunnâme, 

mevcut kuralları hatırlatmak için 

bütün mahallî idare reislerine 

gönderilirse adaletnâme, hususi 

bir meseleye ait olursa hüküm 

adını alırdı.



 Divanda görüşülüp karara bağlanan ve padişahın 

onayından geçen önemli hükümler mühimme defterlerine 

kaydedilirdi. Divan-ı Mezâlim ile Divan-ı Hümayun’a her 

din, her mezhep ve her milletten insanlar başvurabilirdi. 

Her iki kurumda da kadıların yanlış karar verdiğini 

düşünenler ile devlet görevlilerinin haksız muamelesine 

maruz kalanlar haklarını arayabilirdi. Macaristan’ın 

Yanova eyaletinde yaşayan köylülerin, kale dizdarlarının 

sözde onarım gideri karşılığı kendilerinden kanuna aykırı 

olarak para toplanmasından şikâyet etmesi bunun en güzel 

örnekleri arasında yer alır.



Osmanlı Devleti’nde Kadılık

 Osmanlı Devleti’nde doğrudan padişah fermanıyla 

atanan kadılar, atandığı bölgelerde padişah adına 

adalet işlerine bakardı. Kadılar ; adlî ve idari işlerle 

belediye işlerine bakan görevliydi. Ayrıca bu 

görevlerin yanında; nikah, miras, boşanma, noterlik 

ve vakıfların işleyişi ile ilgili konulara da bakar ve 

bunları hükme bağlardı. Kadıların idari görevleri 

arasında; kazaların yönetiminin ve asayişinin 

sağlanması, esnaf ve loncaların denetlenmesi, üretim 

ve pazar yerlerinin kontrolü gibi görevleri vardı.



 Kadıların belediye ile ilgili olan 

görevleri arasında; kazaların imar işlerini 

düzenlemek, çevre temizliğini sağlamak, 

çarşı ve pazarda satılan ürünlerin fiyat 

kontrolünü yapmak ve temel gıda 

maddelerinin teminini sağlamak gibi 

görevler yer alırdı. Kadılık müessesesi, 

adalet mekanizmasının temel taşı olduğu 

için kadılar medreseden yüksek derece ile 

mezun olmak zorundaydı.



 Tahsilsiz vezir-i azam olunabilirdi ama 

küçük bir kazaya kadı olunamazdı. 

Kadılar yargı sisteminin bağımsızlığını 

temsil ettikleri için onlara verilebilecek en 

ağır ceza azil (görevden alınma) ve 

sürgündü. Kadılara mahkeme işlerinde 

yardımcı olan kişilerin başında ise naip

adı verilen bir görevli bulunurdu. Kadılar 

doğrudan merkeze karşı sorumluydu ve 

merkezle muhataptı. Kadılık, yargı 

kuvvetinin en önemli birimlerinden 

biriydi.



 Osmanlı Devleti’nin ilk kurucusu ve ilk sultanı 

olan Osman Gazi, Kadı Dursun Fakih’i

Karacahisar’a egemenlik alâmeti olarak tayin 

etmişti. Fethedilen yerlere hemen kadı atanmasının 

sebebini Adaletnâmelerden anlamak mümkündür. 

Zira devlet idaresinde en çok ihtiyaç duyulan ve en 

çok başvurulan teşkilat kadılık kurumuydu. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren uzun 

bir süre vezirler, kadılar arasından seçilmiştir. 

Kadılar adaleti dağıtma noktasında padişahın 

vekili sayıldığı için vezir-i azam dahi kadıların 

yargı ile ilgili verdiği kararlara karışamazdı.



 Din, mezhep ve ırk bakımından birbirinden farklı olan 

milletleri, uzun bir süre barış ve huzur içerisinde yaşatan 

Osmanlı Devleti, bu başarısını adaletli bir yönetim anlayışı ile 

sağlamıştır. Osmanlı Devleti fethettiği coğrafyadaki milletlerin 

kültürlerine, örf, âdet, din ve inaçlarına hiçbir şekilde müdahale 

etmemiş, onların eski yaşamlarına devam etmelerine müsade

etmiştir. Bunun için birçok Osmanlı padişahı fermanlar 

yayınlayıp kanunnâmeler çıkararak bu halkların hukuklarını 

korumuştur. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden 

hemen sonra, Ortodoks Patrikliği’ne serbest davranma hakkı 

tanımış ve onları ayinlerinde özgür bırakmıştır. 

 Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları



 Kudüs Rum Patriği Atanasyos ve 

beraberindeki rahipler, İstanbul’a kadar 

gelerek ibadetlerinde özgür olmak için 

Fatih’ten izin istemişlerdir. Fatih de; 

“Bundan sonra hiç kimse bunların 

ayinlerine, kiliselerine ve diğer 

ziyaretgâhlarına karışmayacaktır.” diye 

ferman vermiştir. Fatih, 1461’de de 

Bursa’daki Ermeni Piskoposu Hovakim’i

İstanbul’a getirerek onu Ermeni Patriği 

ilân etmiştir. Böylece Ortodokslara 

tanınan haklar, Ermenilere de tanınmıştır.





 Fatih Sultan Mehmet’in ibadet konusunda verdiği bu 

fermanın bir benzeri de 1517’de Yavuz Sultan Selim 

tarafından patriklere verilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in 

Kudüs’e girişi sırasında, Ermeni patriği Serkis’e verilen bu 

fermana göre, Ermeni toplumu patriklerin idaresi ve 

tasarrufu altında olacaktı. Ayrıca patrikler Kudüs’teki kilise 

ve ibadethaneleri eskiden beri hangi şartlarla ellerinde 

tutuyorlarsa, aynı şartlar geçerliliğini koruyacaktı. Özetle 

söylenecek olursa, Osmanlılar idareleri altındaki farklı 

milletlerin; din, dil, örf, âdet ve geleneklerine müdahale 

etmemişler, vicdan hürriyetlerine saygı göstermişlerdir.



 II. Mahmut Dönemi’nde başlatılan yenilikler, Tanzimat 

Dönemi’nde de devam etmiştir. Tanzimat Fermanı ile 

Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, kendi haklarını 

kanun ile sınırlandırmıştır. Bu fermanda bütün 

vatandaşlara can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı, 

vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunacağı 

belirtilmiştir. Ayrıca kanun ile tanımlanmayan suç ve 

cezanın olmayacağı ifade edilip yargılanmadan kimseye 

ceza verilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Temel haklarla 

ilgili hükümlere de yer verilen bu ferman bir anayasa 

olmasa da anayasal hükümler taşımıştır. 

 3.4. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk



 Tanzimat Fermanı, daha önce uygulanan hukuk 

sistemini ortadan kaldırmamış, bu dönemde Batı 

hukukunun etkisiyle hukuk alanında çeşitli değişiklikler 

yapılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde padişaha mutlak bir 

hak olarak tanınan örfî ceza verme yetkisinden 

vazgeçilmiş, cezaların şeriata ve kanuna uygun olup 

olmadığı konusu mahkemelere bırakılmıştır. Tanzimat 

Fermanı’nda kanunların Müslümanlarla 

gayrimüslimlere eşit şekilde uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu fermanda ulema ve devlet adamlarının kanunlara 

uygun olarak hareket edeceği ve padişahın kanun ve 

nizamlara aykırı davranamayacağı belirtilmiştir.



 Tanzimat Dönemi’nde ilk kanunlaşma hareketi, 1840 yılında çıkarılan ceza kanunu’yla

olmuştur. Bu dönemde Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin üyeleri artırılarak, bu 

kurum devletin yasama ve yargı organı şekline dönüştürülmüştür. Adlî konularda 

hüküm veren bu meclis, ağır cezalara bakmış, üst düzey memurların yargılanmasını ve 

devlete karşı işlenen suçların cezalandırılmasını sağlamıştır. Bu meclisin nizamnâmeleri 

ve talimatları düzenlemek gibi bazı yetkileri, 1854’te Meclis-i Âli-i Tanzimat’a 

bırakılmıştır. Bu iki meclis 1861 yılında birleştirilmiş ve adına Meclis-i Ahkâmı Adliye 

denilmiştir. 1868 yılında bu kurullar yeniden değiştirilerek bunların yerine; Divan-ı 

Ahkam-ı Adliye ve Şûra-yı Devlet isminde iki ayrı üst kurul oluşturulmuştur. 



 Şûra-yı Devlet, Danıştay’ın; Divan-ı Ahkam-ı Adliye ise Yargıtay’ın temelini oluşturmuştur. Şûra-yı

Devlet, yasama görevini Kanun-i Esasi’nin (1876) ilan edilmesiyle Meclis-i Umumiye’ye

bırakmıştır. Meclis-i Umumiye ise; Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan’dan oluşmuştur. Tanzimat’ın 

son döneminde başlayan Mecelle (Medeni Kanun) çalışmaları, Meşrutiyet Dönemi’nde yürürlüğe 

girmiştir. 1878’de yayınlanan Hukuk Mekteb-i Nizamnâmesi’nden sonra 1880’de Mekteb-i Hukuk 

açıldı. Aynı tarihte Usul-i Muhakemât-ı Cezâiyye (Ceza Kanunu) ve 1881’de Usul-i Muhakemât-ı 

Hukukiyye (Usûl mahkemeleri) Kanunu yürürlüğe girdi. Ayrıca müddeiumumilik (savcılık) müessesi 

kuruldu.
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 Tanzimat Fermanı’nda da yer alan; “Bütün tebaanın can, mal ve namus emniyetinin sağlanması.” 

ile ilgili konular Islahat Fermanı’nda aynen kabul edilmiştir. Devlet memurluklarına atama 

işlerinin padişahın iznine bağlı olması, ancak memur alımı sırasında din ve mezhep ayrımı 

gözetilmemesi ve liyakata dikkat edilmesi gibi konular da Islahat Fermanı’nda karara 

bağlanmıştır. Islahat Fermanı’na göre ticaret ve ceza davaları karma mahkemelerde yapılacak, 

mahkemeler herkese açık olacaktı. Şahitler ifadelerini kendi dilleriyle verecek ve kendi dinlerine 

göre yemin edebileceklerdi. Tanzimat Fermanı’nda askerlik vatanî bir görev hâline getirilirken, 

Islahat Fermanı’nda gayrimüslimler için askerlikte bedel ödeme usulü getirilmiştir. Her iki 

fermanda da Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün unsurlara, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin 

eşit haklar verilerek Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılmıştır.

 3.5. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Vatandaşlık Hakları





 Batılı devletler, azınlık haklarını bahane ederek baskı 

yoluyla kendi hukuk sistemlerini benimsetmek 

istemişlerdir. Gerek bu durum ve gerekse XIX. 

yüzyılda Batı’yla gelişen ticaret nedeniyle yargı 

organlarına gelen dava türlerindeki değişiklikler, 

Batı’da uygulanan kanunların Osmanlı’da da 

uygulanmasına sebep olmuştur. Tanzimat Dönemi’ne 

kadar uyuşmazlıkların çözümü şerî mahkemeler 

tarafından yapılırken, Tanzimat Dönemi’nde Batı 

hukuku anlayışı da kabul edildiği için yeni 

mahkemeler de kurulmuştur. Klasik Osmanlı Dönemi 

mahkemelerinde tek hâkim kadı idi. 



 Tanzimat Dönemi mahkemelerinde ise, gayrimüslim hâkimlerin de yer aldığı çok hâkimden oluşan 

ticaret mahkemeleri ve nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemeler ve çıkarılan yeni 

kanunların yanında, eski şerî mahkemeler ve kanunların da varlığını sürdürmesi, hukuk alanında ikili 

bir anlayışın ortaya çıkmasına ve çeşitli kargaşaların yaşanmasına sebep olmuştur. Tanzimat 

Dönemi’nde yeni kurulan mahkemeler daha çok gayrimüslimlerin işine yaramıştır. Ticari davalarda 

avukatları ve tercümanları aracılığıyla kendilerini iyi savunan gayrimüslimler, hak arama konusunda 

Müslüman tüccarlardan daha başarılı olmuşlardır.



 Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene 23 Aralık 

1876 tarihinde ilân edilen Kanun-i Esasi ile 

geçilmiştir. Mithat Paşa’nın başkanlığındaki 

komisyon tarafından hazırlanan bu anayasa, II. 

Abdülhamit tarafından kabul edilerek yürürlüğe 

girmiş, böylece Osmanlı Devleti meşruti monarşi 

ile yönetilmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin 

ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’nin ilân edilmesi 

üzerine, yasama yetkisi Şûra-yı Devlet gibi 

kurullardan alınarak Meclis-i Umumî’ye

verilmiştir.



 Kanun-i Esasi’ye göre Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün 

unsurlar din ve mezhep farkı gözetilmeksizin Osmanlı 

vatandaşı olarak kabul edilmiş ve Osmanlı tebaasının 

hakları anayasal güvence altına alınmıştır. Bu Anayasa; 

ırk, dil ve din anlayışına göre değil, hukuki vatandaşlık 

anlayışına göre hazırlanmıştır. Şahsi hürriyetler, din, 

vicdan ve eğitim hürriyetleri gibi haklar eşitlik esasına 

göre düzenlenmiş; “Bütün Osmanlı vatandaşları kanun 

önünde haklar ve ödevler bakımından eşittir.” ilkesi 

benimsenmiştir. Mahkemelerin herkese açıklığı ilkesi 

kabul edilmiş, kişi dokunulmazlığı da getirilerek temel hak 

ve hürriyetler yasal güvence altına alınmıştır.



 Meşrutiyet Dönemi’nde hukuk alanında güvenilir bir 

sistem kurulması için çalışılmış, adliye çalışanlarının 

özlük hakları ve çalışma koşulları yeniden 

düzenlenerek mahkeme teşkilatlarına ilişkin yasalar 

çıkarılmıştır. Adliye nezaretinin görevleri ve 

teşkilatlanması ile ilgili çeşitli nizamnameler 

düzenlenmiştir. Osmanlı nizamiye mahkemelerinde 

müdde-i umumilikler (savcılıklar) ve adli müfettişlikler 

oluşturulmuş, ayrıca mahkemelerde icra memuriyetleri 

gibi yapısal değişiklikler yapılmıştır. Meşrutiyet 

Dönemi’nde idare ile mahkeme kuvvetlerinin 

birbirinden ayrılması için düzenlemelere gidilmiştir. 



 Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’ne kadar 

Medenî Kanun ile ilgili meseleleri fıkıh ve fetva 

kitaplarına başvurarak çözmüştür. Osmanlı 

Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nin sonlarına doğru, 

dış baskıları ortadan kaldırmak ve toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir Medenî Kanun 

hazırlanmış, bunun için de çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. XIX. yüzyılda İslam dünyasında 

hazırlanan ilk medenî kanun olan Mecelle, Ahmet 

Cevdet Paşa ve dönemin önde gelen hukukçularından 

oluşan bir heyet tarafından hazırlanmıştır.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


