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Şekli” Üzerine Bir Mülakat* 
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TAKDİM 
Dolunay’ın ilk sayısında (Ocak-1986) yayımlanmış bir yazımızda işe 

Osmanlı’dan başlamak istemiş ve o yazının başlığını da “Osmanlı’yı Doğru 
Anlamak Meselesi” koymuştuk. Gene öyle diyoruz, Osmanlı’yı doğru anla-
mak, ama bunun ilk şartı onu doğru anlatmak olsa gerek. 

Şu artık herkesçe kabul edilmektedir ki, tarihin asıl bilinmesi ge reken 
yönü “içtimaî tarih”tir; zira bir milletin kültürü orada yatmaktadır. Bir Türk, 
bir Fransız’dan, bir İngiliz’den hatta aynı İslâm medeniyeti dairesinde olma-
sına rağmen, bir Arap’tan niçin farklı davranmaktadır? İnsan, aile, millet ve 
insanlık anlayışı diğerlerinden neden farklı olmaktadır? Milletlerin hâkimiyet 
idealleri, din, ahlâk ve hukuk anlayışları nerede birbirinden ayrılmaktadır? 
Bütün bu ve benzeri yüzlerce sorunun cevabı muhakkak ki, “içtimaî müesse-
seler ve kültür tarihi”mizde bulunmaktadır. 

Bugün, zaman zaman öylesine dramatik şeylere şahit olmaktayız ki, bu 
milletin sözde münevveri, hatta üst kademelerindeki bir idarecisi, yabancı ül-
kelerin temsilcilerinin de davet edildiği bir toplantıda, “Osmanlı’nın şahıs ve ai-
le hükümranlığı”ndan bahsedebilmekte, bu suretle Montesquieu’nün “despot 
Osmanlı” tezini savunmuş olduğunun farkına bile varmamaktadır. Niçin? 
Çünkü okuduğu mekteplerde doğrusu öğretilmemiş; kendi şahsi gayreti de 
yok. O zaman nereden bilecek? 

Biz bu defa içtimaî tarihimizin önemli meselelerinden birisine ışık tut-
mak, “Osmanlı’nın Hukuk Sistemi ve İdari Yapısı”nı konu almak istedik. Bunu 
yaparken de, şu veya bu sebepten değil, sırf “Millî tarih ve kültürümüzün bir 
veçhesini ilmî ve objektif ölçüler içerisinde okuyucularımıza tanıtmak” saikiyle ha-
reket ettik. Ve bu işin mütehassısı olarak, ömrünü İslâm ve Osmanlı hukuk 
sistemi üzerindeki araştırmalara vermiş Doçent Doktor Zahit AKSU’ya baş 
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vurduk. Dolunay okuyucularının merak ve ilgiyle okuyup istifade edecekleri 
ümidiyle arz ederiz. (M.K.) 

Mülâkat 

Mustafa Kök: Sayın hocam, Dolunay Dergisi adına, sizinle Osmanlı hu-

kuk sistemi ve idari yapısı üzerine görüşmek istiyoruz. 

Efendim, bilindiği gibi, Osmanlı hukuk sistemi ve idare şekli hakkında, ilim âle-

mimizde çok muhtelif, hatta birbiriyle çelişen görüşler vardır. Bazıları ona “Teokratik 

Devlet” sıfatını yakıştırırken başkaları “asla teokratik denilemez” şeklinde karşı çıkmak-

ta; bir kısım yazar ve araştırmacılar “şeriat devleti” derken, daha başkaları “örfî huku-

ka dayanan sultanlık” demektedir.  

Bu konuda, bizce asıl dikkate ve tartışmaya değer olan, üç meşhur tarihçimizin 

görüşleridir: Bunlardan birincisi, ünlü iktisat tarihçimiz Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’a 

aittir. Barkan şöyle diyor: “Gerçekten Kurtuluş Devri’nin kanunlarını yapan ve iradeleri 

kanun olan ilk Osmanlı padişahlarının, çok realist şekilde hareket ettikleri ve icap ettiği 

takdirde, Hıristiyan memleketlerinde bulundukları mahallî örf ve âdetleri aynen kabul ve 

ibka ettikleri gibi, dinî denilen esasları da arzu edilen şekilde te’vil ettirerek veya şeriatın 

kendileri için açık bırakılan kapılarından girerek, muazzam bir dünya devletinin hayatını 

tanzim eden bir hukukî çevreyi vücuda getirmeye muvaffak oldukları, muhakkaktır”.  

İkinci görüş, diğer bir ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık’a ait olanıdır: 

“Osmanlı Devleti’nde padişah, mutlak icra otoritesine dayanarak, devlet ihtiyaçları için, 

şeriattan müstakil bir nizam koyma yetkisine sahiptir. Bu kanun ve nizamlar, şer’î kaide 

ve usullere tâbi değildi; sırf padişah iradelerine dayanan fermanlar şeklinde çıkarılıyor-

du. Bununla beraber, bu örfî kanunların, Tanrı’nın emirlerine dayanan şeriata aykırı 

olmaması, İslâm cemaatinin hayrı ve menfaati icabı bulunması şarttı”. Bu görüşlerine 

delil olmak üzere İnalcık, Fatih Kanunâmesi’ni ve Gülhane Hattı’nı zikrediyor; bunların 

şeriatı bozma yahut tamamlama değil, Müslümanların iyiliği için devletin pratik gayeler-

le giriştiği birer tanzimden ibaret olduğunu belirterek şöyle tamamlıyor: “Kayda değer 

bir nokta da şudur: Bu nizamı ve kanunları, ulemâ değil, doğrudan doğruya idare başın-

da olan ve pratik devlet ihtiyaçlarını karşılamak zorunda bulunan bürokratlar hazırlar-

dı”. 
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Üçüncü görüş ise, büyük ölçüde ilk ikisini benimser mahiyette olan, meşhur tarih-

çi ve yazarlarımızdan Yılmaz Öztuna’nınkidir. Öztuna, Osmanlı Türkiye’sinin bir şeriat 

devleti olmadığını söyledikten sonra, şöyle devam ediyor: “Eski Türk Hukuku’ndan ge-

len ve Hâkanî veya Sultânî hukuk denilen sistem, devletin yüksek menfaatlerini kollayan 

bir düzendi. Bu düzene göre yasama yetkisi padişahındı veya padişah adına yapılırdı. 

Medenî hukukta geniş ölçüde şeriat ve Hanefî mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyor-

du. Fakat ceza hukuku ve diğer sahalarda, kesin şekilde Sultânî Hukuk hâkimdi. Devletin 

başından sonuna kadar durum budur” (Her üç görüş için bkz. Yılmaz Öztuna, Büyük 
Türkiye Tarihi, Cilt: X. S. 189 vd.) 

Buna karşılık, sizin ilmî bir tebliğinizde buyurduğunuz gibi, meseleye Batılı devlet 

felsefecisi Montesquieu’nün “Kanunların Ruhu” açısından veya bizim Ahmet Ağaoğ-

lu’nun “Üç Medeniyet”inin penceresinden bakıp, Osmanlı’yı “despotizm” ile suçlayan-

lar da hayli fazla… 

Bu girişten sonra müsaadenizle şunu sormak istiyoruz: Osmanlı hukuk sistemi ve 

devlet modeli hakkında sizin görüşleriniz nedir? Bu sistem nasıl bir hususiyet ve yapı arz 

etmektedir? Buna bağlı olarak ikinci bir husus da, eğer bu konudaki değerlendirmelere 

katılmıyor ve “yanlış” buluyorsanız, bu “yanlış”a sebep olan faktörler nelerdir? Ve siz-

ce bunları ortadan kaldırmak için ne yapmak lâzımdır? 

Zahit Aksu: Sayın Mustafa Bey kardeşim, bu suallerinize nereden başlayacağımı 

ben de tam kestiremiyorum, ama herhalde, kanun nedir, İslam’da hukuk nedir?, Osmanlı-

lar devrinde İslâm hukukundan ne anlaşılıyor?. gibi bir takım suallerin cevabını izah et-

mek mecburiyetindeyiz. 

İslâm Hukuku bildiğiniz gibi, Mekke ve Medine Devri denilen, Hz. Peygamberin 

 

23 senelik peygamberlik hayatı boyunca devam eden, bir teşkilatlanmanın içerisinde an-

laşılmış, bunun içerisinde hayatın bir parçası olarak görülmüştür. Binaen-aleyh, İslâm 

Hukuku’nu anlamak için, bir kere onun hayatla olan münasebeti iyi tayin edilmeli ve ona 

göre hususî hükümleri ve daha ziyade de küllî hükümleri tespit edilmelidir. Bu açıdan 

 

bakacak olursak, 23 sene gibi bir zaman içerisinde bugünkü hukukun tarifine tekabül 

eden â

 

yet sayısı aşağı yukarı 150-

 

200 arasındadır diyebiliriz. Her ne kadar bugünkü 

“Ahkâmu’l-Kur’ân” isimli eserlerde bu â

 

yetlerin sayısı 500’e kadar çıkarılırsa da, onlar 

tabii, ahlâkı hukukun bir parçası olarak kabul ediyorlar; ayrıca itikâdî hükümler de dâhil 
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edilmek suretiyle birçok hükmün mecmuundan ibaret olmaktadır. Hâlbuki bugün hukuk-

tan anladığımız mâna çerçevesinde bakacak olursak, bunların sayısı zannediyorum ki, 

150-

 

200’den fa

 

zla değildir. Nedir bu 150-200 âyetin tespit ettiği hükümler? Kısacası şöy-

ledir: Bu âyet-i kerimelerin ihtiva ettiği hükümler, genel hükümlerdir; bu meyanda özel-

likle aile hukuku ile ilgili hükümler gibi daha özel mahiyette olanları da vardır. Nikâh, 

boşanma, vs. gibi bir takım müesseseleri ihtiva edenleri bu âyetlere karşılıktır. Bu arada, 

ceza hukuku ile ilgili olanları da aynı şekilde hususi mahiyetteki fıkhî hükümlerdir. Bu-

nun dışında geriye kalanların zannederim hepsi, küllî hükümler dediğimiz genel hüküm-

lerdir. Binaen-aleyh, bu çerçeve içerisinde İslâm Hukukunu bir kere iyi tanımak mecbu-

riyetindeyiz. Tatbikat açısından bakacak olursak, Resûlullah devri – Hz. Peygamber devri 

- bizim için bu küllî hükümlerin de cüz’î hükümlerin de en doğru anlaşılmasını sağlaya-

cak delillerle doludur. Yani hadis-i şerifler, -ister sözlü olsun, ister takrirî olsun- bize 

hukuk ile günlük hayatın münasebetini gösteren çok sayıda misaller veriyor. Bunların her 

şeyden önce iyi bilinmesi gerekir. Tabii bu İslâm hukuku ile devlet anlayışı arasındaki, 

yani hukuk ile idare arasındaki münasebetler, çok sıkı şekilde bağlanmıştır. Aradaki bu 

irtibat, birbirlerinden koparılamayacak kadar sıkıdır. Binaen-aleyh, İslâm hukukunda, 

idare ne denli müessir olmuştur; gibi bir sualle, başka bir ifadeyle Osmanlı siyasî rejimi 

ile kanun tatbiki hakkında bilhassa Batılılar, iki asırdan bu yana ilgilene gelmiştir. Çünkü 

bir siyasî rejimle hukuk tatbiki arasında sıkı bir münasebetin olduğu kanaati herkesçe 

bilinmektedir. İleri sürülen değişik görüşler ve tartışmaların, bugünün araştırmacılarını 

pek tatmin ettiği söylenemez. Ünlü İtalyan profesörü Dr. Mario Grignaschi’nin “Zimmî-

lerin Şahadeti” adlı eserinde geçen şu cümle, belki bu alanda araştırma yapanların ortak 

görüşünü yansıtmaktadır: “Osmanlı İmparatorluğu tarihte, hâlâ araştırılması zorunlu, 

sosyal bir tecrübeyi sunmaktadır”. Bu şekilde düşünenlerin yanında, bir zamanlar Türk’ü, 

yani Osmanlı Sultanlarını bilhassa “Kibarlık Budalası” adlı komedisinde küçük düşüren 

Molier hakkında bugün diğer bir Frasız araştırmacı Robert Mantran şöyle diyebilmekte-

dir: “Molier’in Kibarlık Budalası’nda çizdiği tiplere bakarak XV. ve XVI. Asır “Türk’ü” 

hakkında hiçbir fikir edinilemez”. 

Diğer bir Batılı ve hukuk sosyolojisinin öncülerinden sayılan Montesquieu, “Ka-

nunların Ruhu” adlı ünlü eserinde Osmanlı Sultanlarını despotizmin tarifi içine sokarak 

şöyle diyor: “Despotik hükümet, sadece bir kişinin, kanunsuz ve kaidesiz, yalnız kendi 

emir ve kaprislerine göre idareyi yürütmesidir”. Başka bir Batılı, Anquetil Duperron, 

Osmanlı sultanlarını despotlukla niteleyen Montesquieu’yü sert bir dille eleştirerek: 
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“Despot, bazen, Montesquieu’nün burada çizdiği kimse olabilir; fakat bu portrede asla 

Beyazıtlar, Mehmetler, Muratlar, Süleymanlar, şu güçlü Osmanlılar gösterilemez” de-

mektedir. Bu gibi tartışmalar, daha da devam edecek gibi görünüyor.  

Benzer araştırmaların örnekleri bizde de az değildir. Mesela, Prof. M. Fuat Köp-

rülü’nü

 

n 1943 yılında Belleten’de yayımlanmış “İslâm Hukukundan Ayrı Bir Türk Am-

 

me Hukuku Yok mudur?” adlı 42 sayfalık bildirisi bu tür araştırmaların bizdeki ilk ör-

neklerindendir. Ancak, bu araştırmanın tam anlamıyla çok yönlü ve kapsamlı bir sonuca 

ulaşabilmesi, büyük ölçüde, henüz yeni sayılan arşiv çalışmalarının olgunlaşmasına bağ-

lıdır.  

Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın “XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğun-

da Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları –Kanunlar” adlı eseri, bu alanda yapılan 

ilk geniş ve ciddi araştırmalardandır. Zengin bir “Kanunnâme Literatürü” ve Fetvalara, 

özellikle Şeyhü’l-islam Ebu’s-Suûd Efendi’nin “Fetva” şeklinde yazdığı kanunnâmelere 

önem verilen bu araştırma büyük ölçüde kişisel yorumların etkisi altında görülmektedir. 

En zengin ve hukukun gelişmesinde en etkin rolü oynayan bir hukuk kaynağı, “örf ve 

âdet” ile kanunnâmeler arasında hukûkî münasebetten hemen hemen hiç söz edilmemek-

tedir. Doğrusu, Osmanlı hukuk tatbikatına sadece kanunnâmeler üzerinde yapılan araş-

tırmalara dayanarak ilmî sonuçlardan bahsetmek henüz çok erken görünmektedir.  

Mustafa Kök: Peki, bu görüşlerin dayandığı deliller nelerdir acaba? 

Zahit Aksu: Bugüne kadar tespit edilen nüshalar arasında, nassın –Kitap ve Sün-

net- hükmü ile çatışan ve üzerinde en çok durulan ilginç bir Kanunnâme nüshasından çok 

söz edilmektedir. Tespit edebildiğimiz üç nüshayı karşılaştırdık. Her üç nüshada da zina, 

kavga, hakaret, katl, şarap içme, hırsızlık, gasp gibi nassda cezaları tayin edilmiş bazı 

suçların paraya tahvil edilmesi emredilmekte ve miktarları suçun cinsine göre belirlen-

mektedir. I. Nüsha, Paris Millî Kütüphanesi, Türk Yazma

 

ları Katalogu, Ancien Fond 35. 

Numarada. Bu kanunnâme “Sultan Selim I  Kanunnâmesi” olarak kayıtlıysa da nüshanın 

içinde böyle bir kayıt veya imaya rastlanmamıştır. Nüshanın baş tarafında “Kavânîn-i 

Osmâniyân” ibaresi, ilk sayfada ise “Kavânîn-i Örfiyye-i Osmânî” diye geçmektedir. 

Müellifin, büyük bir ihtimalle müstensihin adı, Musa b. Ha

 

san, 953 h. / 1546 m. tarihi ile 

birlikte yazılıdır. 
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Katip Çelebi’nin –Keşfü’z-

 

Zünûn, C. I, s. 1314- bahsettiği bir kanunnâme, üze-

rinde durduğumuz bu kanunnâmenin diğer bir nüshası olabilir. Katip Çelebi de tarih ve 

müellif adı vermeden bu kanunnâmenin V. Ahmed’in vezir-i a’zamı Murat Paşa’nın em-

riyle Müezzinzâde Aynî Ali tarafından yazılmış olabileceği ihtimaline yer vermektedir.  

 

II. Nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, 9728 numaralı nüshadır. I. Nüsha ile 

bu nüsha arasında bazı önemsiz ibare farklılıkları vardır. Bu nüsha fişlerde Okçuzâde 

Mehmed Şâhî Bey’e ait olarak kayıtlı ise de böyle bir ibareye nüshada rastlanmamıştır. 

Bu nüshanın Bayram Efen

 

di tarafından 1066 h. / 1955 m. tarihinde istinsah edildiği ve 

adının “Kavânîn-i Sultan Süleyman Han” olduğu nüshanın kendisinden anlaşılmaktadır.  

Bizim tetkik ettiğimiz III. Nüsha, Konya Koyunoğlu Kütüphanesinden bir foto-

 

kopidir. 907 h. / 1501 m. tarihini taşımaktadır.  

Kime ait olduğunu, ilk nüshanın tarihini bile tespit edemediğimiz bu kanunnâme, 

acaba “mahallî” mi, yoksa imparatorluğun her yerinde tatbiki istenen bir kanunnâme mi-

dir? Araştırmalar, henüz bu ve benzeri sorulara açıklık getirmekten uzak görünmektedir. 

Mustafa Kök: Hangi devre ait olduğu da belli değil mi efendim? 

Zahit Aksu: Kesin belli değil, yani bazı tarihler varsa bile, bunlar birbirleriyle 

mutabık değil. Ben, bu kanunnâme nüshalarının Yavuz Selim devrine ait olduğu kanaati-

ni taşımaktayım. Binaen-aleyh, nereye ait olduğu, nerede tatbik edildiği, tatbikattaki neti-

celeri hakkında hiçbir kanaatimiz olmayan bu kanunnâmeler, sanki İslam Hukukuna mu-

halif, gerçekten en büyük delilmiş gibi, en çok kullanılan kanunnâme örneklerinden biri-

sidir. Ve ben de bunun dışında şer’î hukuka muhalif fazla bir kanunnâme bulunmadığı 

kanaatindeyim.  

Binaen-aleyh, bu ve benzeri iddialar, iddia olmakta devam edecektir. Çünkü bun-

ların müşahhas tatbikattaki delillerini bulmadan sadece bazı kanaatler ileri sürmek, şahsî 

kanaatlerden öteye geçemez düşüncesindeyim. Ancak, arşivlerimizdeki çalışmalar ortaya 

konursa, bu konulardaki tatbikat anlaşılırsa, o takdirde mesele açık seçik aydınlanır.  

Bunun yanında tabii çeşitli görüşlerden bahsedilebilir; Osmanlı Devleti başından 

beri hukuk sistemi olarak ne gibi bir siyaseti benimsemiştir? İdaresiyle, tatbikatı ile hangi 

inanç ve görüş ağır basmaktadır?.. gibi konular her zaman tartışmaya açık konulardır. 
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Hem batıda hem bizde bu hususlarda bir çok görüşler öne sürülmektedir. Ancak ben şunu 

söylemek isterim bu meyanda: Osmanlı’nın müesseseleri, hukuku ve idaredeki koyduğu 

kanunnâmelerin siyasi görüşleri iyice tespit edilmeden, bunların bütünlüğü içinde bir 

vuzuha varılmadan Osmanlı hakkında ileri-geri serdedilen iddialar, sadece bir takım şahsi 

kanaatler olabilir; fakat ilmi vuzuhtan, delilden yoksun olur inancındayım. Bunun tek 

çıkar yolu kanaatimce, şu anda dikkat çekmeye başlaya arşivlerimizin mutlaka gün ışığı-

na çıkarılmasıdır, bunların dünya araştırıcılarının istifadesine sunulmasıdır. Bu tabii daha 

ziyade Türk araştırmacılarının, öncelikle onların yapması gereken bir vazifedir, bir borç-

tur. Nasıl yapılabilir? Tabii şer’iyye sicillerinin açıklanması önem arz ediyor. Çünkü 

şer’iyye sicilleri günlük hayatı yansıtan en detaylı evrak-ı müsbite oluyor. Belki bundan 

daha başka deliller de vardır, ama en güçlüsü ve zengin olanı bu delillerdir. Yalnız bura-

da birtakım problemlerle karşılaşabiliriz; ne gibi olabilir? Az önce temas ettiğim gibi, 

İslâm hukukunun asli kaynaklarını iyi bilmek lâzım. İslâm hukukunun asırlar içerisinde 

geçirdiği bir takım istihaleleri, içtihatları ve bunlarla ortaya konan, meselâ, usul-i fıkh 

gibi, hukuku disipline eden düşünce ve mantığı iyi tanımak lâzım. Aksi takdirde, her za-

man yanlış anlamalara gidebilecek durumlarla karşılaşılabilir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 

İslâm hukukunun bilindiği gibi asli iki kaynağı vardır: birisi yukarıda bahsettiği-

miz genel ve özel hükümleri ihtiva eden âyetler, diğeri de sünnet dediğimiz Hz. Peygam-

berin gerek sözlü, gerek fiilî, gerekse takrirî davranış şekilleridir. Dolayısıyla bunların 

ışığında ortaya konmuş, İslâm hukukçuları tarafından kabul edilmiş, dört mezhep kurucu-

ları tarafından geliştirilmiş “istinbât” dediğimiz hüküm çıkarma metotları vardır. Bunla-

rın çok iyi tespit edilmesi lâzım. Çünkü bizim Osmanlı uleması bunları çok iyi biliyordu. 

Meselâ, Süleymaniye’den mezun olan biri (kadı ise kadı, müderris ise müderris olarak 

branşı ne olursa olsun) bu kaynaklardan hemen hepsini tanıyordu. Dolayısıyla karşılaştığı 

meseleler hakkında hüküm verirken, fetva verirken, mutlaka o usul-i fıkıh dediğimiz İs-

lam hukukunun felsefesini, metodolojisini çok iyi biliyordu. Binaen-aleyh, İslâm’ın asli 

iki kaynağı dediğimiz kitap ve sünnetin dışında daha bir takım kaynakları da biliyordu. 

Neydi meselâ?  Bunlardan bir tanesi, daha ziyade konumuzla ilgili olanı, örf ve âdetti. 

Örf-âdetler, İslâm hukukunun belki de en zengin kaynaklarından birisidir. Her milletin 

sosyal realitesi ile ilgili hükümler, bu örf ve âdetlerin içerisindedir. Ve İslâm hukukuyla 

ne denli bağdaşıp bağdaşmadığı ancak bu hukukçular tarafından tespit edilir; ona göre 

hükümler çıkarılır. Keza bu mânada “istihsan” denilen bir kamu yararı meselesi, masla-

hat meselesi, İslâm hukukçularının en çok kullandığı kaynaklardandır. Bütün bu kaynak-
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ların zikredilmesinden sonra, sonuç olarak belki de Joseph Schacht’ın dediği gibi: “Os-

manlı Sultanları da, Osmanlı idarecileri de İslâm hukukunu Hanefi mezhebi üzerine tat-

bik etmekte kendilerinden önceki Müslüman halifelere nispetle en samimi ve en ihlâslı 

sultanlardır.” diyebiliriz. Bunu da ilmî esas içerisinde düşünmek lâzımdır kanaatindeyim. 

Tabii ki arşivlerimizde çıkacak olanları da hesaba katmak lâzımdır. Ancak, bir bütün 

içerisinde düşünürsek, benim kanaatimce Osmanlı Sultanları, İslâm hukukunu kendi sos-

yal realiteleri içinde en samim şekilde tatbik etmeye çalışmışlardır. 

Tabii ki, kanunnâmeler, daha başka birçok “berat”ler, bütün bunlar sanki İslâm 

hukukunun dışındaymış gibi düşünülebilir, ama değildir. Çünkü İslâm hukuku ile çatış-

mayan her vakıa İslâm hukukunun bir parçası gibidir. Onun bünyesine alınır ve tabir ca-

izse, şer’îleştirilir.  

Mustafa Kök: Yani hocam, hâkânî hukuk, sultânî hukuk diye nitelenen hükümler 

de İslâm’ın bünyesine uygun olmak dolayısıyla şer’î hükümlerin dışında telakki edilemez, 

diyorsunuz. 

Zahit Aksu: Edilemez tabii; nitekim “nişancı” gibi, “tuğra müftüsü” gibi padişa-

hın en yakınında bulunan zevat, çıkarılan emirnâmelerin, kanunnâmelerin altına (şeriata 

muhalif değildir anlamına) imzalarını mutlaka koymak durumunda idiler. “Sahha” (sa-

hihtir, uygundur) gibi tabirlerle bunları tasdik ediyorlardı. Ayrıca bir şeyhü’l-islâmlık 

müessesesini bu tatbikatın dışında düşünemeyiz. Çünkü bütün kadılar bir bakıma ilmî 

yönden şeyhü’l-islam’a bağlıdır, ama aynı zamanda bir müessese olarak muhtardırlar. 

Fakat herkesin sualine de cevap vermek mecburiyetindedirler. Şeyhü’l-islâmlık, tabiri 

caizse biraz Danıştay gibi bir fonksiyon icra etmektedir. 

Mustafa Kök: Yahut bugünkü Anayasa Mahkemesi gibi denilebilir belki hocam. 

Yalnız, anayasa Mahkemesi kanun çıktıktan sonra onun Anayasaya uygunluğunu denetli-

yor, şeyhü’l-islâm ise henüz kanun çıkmadan denetlemiş oluyor değil mi? 

Zahit Aksu: Evet, öyle… Ve padişahlar önemli işlerde şeyhü’l-islâm fetvası ol-

madan karar veremezler. Nitekim Engürü (Ankara)’ye yeni tayin edilen Kadı 

Burhaneddin Efendi’nin “Berat”ı şu ifadelerle son bulmaktadır: “…eimme-i 

Hanefiyyenin esahh-ı akvaline göre amel edesiz. Böyle bilesiz, alamet-i şerife itimad 
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kılasız. (Hanefi müçtehitlerinin içtihatlarının, görüşlerinin en sahihini bulup, ona göre 

tatbikatta bulunasınız)” 

İşte bütün bu kanunnâmeler ve benzeri emirnâmeler, kadı beratları ve daha başka 

bir çok emr-i sultanîler, sanki İslâm hukukunun dışında, ayrı bir saha ile ilgili hükümler 

ihtiva ediyormuş, yani… 

Mustafa Kök: Efendim, Batı’nın sekülarize dediği… 

Zahit Aksu: Evet, sekülarize edilmiş denilen (bugünkü laikleştirme bunu karşı-

lamaz belki de) “dünyevîleştirme” manasında anlaşılıyor bir bakıma; hâlbuki meseleye 

İslâm hukuku açısından yaklaşacak olursak, hiç de öyle değildir. Nitekim bu durumu iyi 

fark eden Joseph Schacht şöyle bir ifade kullanır: “İslâm hukuku yabancı hammaddeleri 

kullanmaktan katiyen çekinmemiştir. İlk günden beri yabancı hammaddeleri, hem de bol 

bol kullanmıştır. Ama onları, İslâm’ın potasında islâmize etmiştir, İslâmlaştırmıştır”.  

Yani İslâmî bir renk, İslâmî bir mâna kazandırarak ortaya konan yeni emirler, 

kanunnâmeler, zaten İslâm hukukunun bir parçasıdır. Nitekim II. Selim (Sarı Selim)’in, 

meselâ, Selânik Livası kanunnâmesinde, hemen başlarken şöyle deniliyor (Bir heyet-i 

ilmiye göndermiştir padişah, orayla ilgili kanunnâme hazırlanacaktır): “Gidesiz, oradaki 

ahval-i nâsı tespit edesiz. Şer’-i şerife muhalif olanları ilga edesiz, şer’i şerife mutabık 

olanları ibka edesiz; buna göre bir kanunnâme hazırlayasız”. Emirnâme, Sultanın emri 

budur. Bunun dışında şeyhü’l-islâmlıkla ilgili münasebetleri, kadıların tatbikatları gibi 

hususlar incelenirse, zannediyorum ki böyle bir ikilem durumu ortada kalmaz. İkilik yok-

tur yani. 

Mustafa Kök: Hocam affedersiniz, burada Ömer Lütfi Barkan hocayı hatırlar-

sak; diyordu ki: ”iradeleri kanun olan ilk Osmanlı padişahlarının çok realist şekilde ha-

reket ettikleri ve icap ettiği takdirde Hıristiyan memleketlerinde buldukları malî örf ve 

âdetleri aynen kabul ve ibka ettikleri…” şeklinde devam ediyordu. Bu Hıristiyan örf ve 

âdetleri, yani sizin deyiminizle “hammadde”, İslâm’ın potasından geçirilerek mi uygula-

nır hâle geliyor? 

Zahit Aksu: Tabii, yani o kanunnâmenin başında da belirtilmişti. Daha önceden 

kısmen belki de temas ettik; taa Hz. Ömer’den beri dikkat çeken birçok hukuk tatbikatı 

var bu kabilden. Arazi meselesi, Sevâd-ı Irak denilen mesele, yani fethedilen yeni arazi-
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lerin eski sahiplerinin ellerinde ibka edilmesi meselesi, ilk nazarda Kur’an-ı kerimdeki 

hükme ters düşüyor görünüyor. Çünkü Kur’an-ı kerimdeki mevcut ayet-i kerime diyor ki: 

 

“elde edilen ganimetlerin 4/5’i gazilere aittir, 

 

1/5’i hazineye aittir vb.” diye sayılıyor; 

 

buna rağmen bu 4/5’i Hz. Ömer gazilere dağıtmamıştır. Bu dikkat çekici bir durumdu. 

Nitekim halife kendi gününde de şiddetli bir reaksiyon görmüştür. Ancak kendisinin ifa-

desine göre onun etrafında bir hukukî istişare grubu vardır. Onlarla yaptığı uzun münaka-

şalar sonunda müşavirleri ikna ettiği kanaatindedir. Sonunda da kendisi, tabi devlet baş-

kanı olarak eski sahiplerinin ellerinde ibka etsinler demiştir. Neden denmiştir? Çünkü 

gazilere dağıtsa bu arazi eskisi gibi kullanılmaz. İkincisi de bu adamlar, oranın halkı, 

nereden yesinler içsinler? Bu arazide zirai ekonomiye dayalı bir sosyal hayat yaşıyor. 

Bunların elinden arazilerini alırsanız, halkın gelecek nesilleri İslâm’a ne gözle bakar?... 

gibi, İslam’ın geleceği ile ilgili, amme maslahatı denilen umumun menfaati ile ilgili bü-

tün hususları değerlendirmiş ve onu bu açıda hükme bağlamış. Yani fethedilen yeni ara-

ziyi eski sahiplerinin ellerinde ibka etmiştir. Ama onun yerine, kanun değilse bile emirle, 

gazilere başka maddi imkânlar sağlamıştır. Aynı şekilde Ebu’s-Suud Efendi’nin, mirî 

arazi fetvası da şiddetle reaksiyon görmüştür. Yani mirî arazinin dayandığı şer-î bir delil 

yoktur mânasında. Hâlbuki Ebu’s-Suud Efendi uzun zaman tatbikatın içinde yaşamış bir 

kanun adamıdır. Sonra şeyhü’l-İslâm olunca tabii bu işin başında meseleyi daha iyi bil-

mektedir, daha iyi tanımaktadır. Mirî arazi onun nazarında üç çeşit araziden biridir; 

“rakabesi devletin, intifaı reayanın” olan bir arazi çeşididir. Bu nasıl olmaktadır? Devlet 

fethedilen araziyi kanunî 

 

müstahakları arasında taksim etmiyor. Yani 4/5’ini dağıtmıyor 

ama bunun yerine hak sahiplerine başka imkânlar tanıyor. Âdeta onu onlardan satın alı-

yor gibi, eski sahiplerinin elinde ibka ediyor. Oraya, mülkiyeti devlete ait olunca nasıl 

idare edileceği hususunda kendisi bir kanunname koyuyor. Şimdi bu kanunname İslam 

hukukuna muhaliftir diyemezsiniz. Çünkü rakabesini (çıplak mülkiyetini) kendisi almış-

tır. Ve ne şekilde idare edileceğine de kendisi karar verecektir. Peki, burada en büyük 

fayda ne olmuştur? Eski sahiplerini mutazarrır etmemek en büyük faydasıdır. Ehl-i zim-

met denilen ehl-i kitabı kendi arazilerinde, kendi günlük hayatları içerisinde zarardîde 

etmeden günlük hayatlarının devamını sağlamaktadır. Yani bu arazi tipi, tıpkı Hz. 

Ömer’in Sevâd-ı Irak’ta yaptığı gibi bir uygulamanın devamı gibidir. Buna şer-î değildir 

denilemez. Çünkü bu, şeriattaki, mesalih-i amme dediğimiz metoda uygun bir tatbikattır. 

Mustafa Kök: Peki hocam, bu izahlar muvacehesinde Osmanlı Devleti’nin bir 

“şeriat devleti” olup olmadığı iddiasına ne demek gerekir? 
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Zahit Aksu: Şimdi bu konuda bakın ben ne diyeceğim, önce belirttiğim gibi bu 

işi en açık seçik ortaya koyacak olan arşivlerimiz. Fakat bu konularda araştırma yapan ve 

bilhassa günümüzde biraz da benim yakinen şahsen tanıdığım bir Prof. Robert Mantran, 

meşhur eseri “Muhteşem Süleyman ve Halefleri Devrinde XVI. ve XVII. Asırlarda İs-

tanbul’da Günlük Hayat” da, hemen kapak kısmında ve sonuçta Osmanlı idaresi ile sos-

yal hayatını şu cümlelerle özetliyor: “XVI., XVII asırlar, Osmanlı İmparatorluğunda zir-

ve devrinin alâmetlerini taşır. Muhteşem Süleyman gibi bir padişah, I. François’nın müt-

tefiki ama Şarlken’in amansız düşmanı olarak, devrin en güçlü hükümdarı kabul edilmiş-

tir. Uçsuz bucaksız bir imparatorluğun sahibi ve efsanevi zenginliğiyle sultan Süleyman, 

payitahtı İstanbul’u eski dünyanın en müreffeh ve en güzel şehri yaparak, İslâm’ın dünya 

görüşünün Hıristiyanlığa olan zaferini göstermek isteyerek süslemiştir. Çünkü bu sosyal 

barış ve refah şehri İstanbul’da Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, imparatorluğun 

diğer teb’ası dâhil din ve ırk ayrımı, herhangi bir problem çıkarmaksızın, bir arada yaşa-

yabilmişlerdir.” dedikten sonra, sonuç kısmında şöyle bir cümleyle eserini tamamlıyor: 

“Sosyal barış ve refahın hâkim olduğu böyle bir hayatı sağlayan “hukuka saygı” ve “kar-

şılıklı hoşgörü”dür”. Benim şu sor hatırıma geliyor: Bu hoşgörü ve terbiyenin oluşmasın-

da ulemâ sınıfı denilen münevverlerin ve bizzat siyasi rejimin rolü nedir? Bunu da dü-

şünmek mecburiyetindeyiz. Kanaatimce siyasi rejimler ancak o rejime bağlı sosyo-

ekonomik ve hukukî, siyasî müesseseler ve bu müessesler arasında kurulan fonksiyonel 

denge ile daha iyi anlaşılabilir. Bu itibarla özellikle ulemâyı bu müessesler dışında düşü-

nemeyiz. Yani Osmanlı Devleti’nin hangi tarihe sığacağı veya sığmayacağı meselesi, 

demin temas ettiğimiz gibi hayli münakaşalı. Ama şunu düşünmek lâzım: Meseleyi iyi 

kavramak için bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim: Günümüze kadar ve bugün bile 

Osmanlı Devleti’nin idare sistemini Montesqeieu’nun “Kanunların Ruhu” adlı eserinde 

geçen siyasî rejimler tarifi içinde arayanlar çoktur. Bu bir vakıa… Diğer bazı yazarlar, 

meselâ, Molier “Kibarlık Budalası”nda şark sultanlarını karikatürize etmektedir. Tabii 

orada kast edilen komedi kahramanları Osmanlı Sultanlarıdır. Bu tür siyasi maksatlı veya 

teorik araştırmalar günümüzde eski ilgiyi görememektedir. Nitekim bir Ermeni meselesi-

ni Osmanlı idari teşkilatı, fetvaları, şer’iyye sicillerini araştırmak yerine birkaç münferit 

olayı ele alıp siyasi maksatlarla yorumlayarak ilmî neticeler çıkarmak isteyenler bugün 

de vardır. Bunlara göre Osmanlı idaresi keyfî ve örfî hukuka dayalı despotik bir idaredir. 

Oysa kuruluşundan beri Osmanlı Devleti’nin temeli “Nizam-ı din ü devlet ve intizam-ı 

ahval-i memleket”tir. Bu esas üzerine araştırmalar yapılabilir veyahut ümerâ sınıfı mem-
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leketin değişen ahvaline din ve devletin koyduğu nizamı nasıl uygulamıştır, şeklinde bir 

araştırma ile neticeler ortaya çıkarılabilir. Bu görüşten hareket edecek olursak Osmanlı 

idaresi ve sosyal hayatıyla ilgili araştırmalarda merkez olabilecek konulardan birisi de 

meşihat-ı İslâmiyye olacağı kanaatindeyim; zira, bab-ı meşihat, teşriî, kazaî, idarî bir 

müessese olmasa da sosyal dengede her zaman müessir olmuş bir çeşit hukuk 

danıştayıdır. Osmanlılarda şeyhü’l-islâmlık müessesesini daha iyi tanıyabilmek için önce 

Osmanlı teb’asını üç kesime ayırarak, incelemek mümkündür. Birincisi, vacibü’l-ittiba 

dediğimiz, kendisine itaatin farz olduğu devlet başkanı ve onun adına din ü devletin koy-

duğu hükümleri icra salâhiyeti ve mesuliyetini taşıyan bütün idareciler, yani ümeradır. 

İkinciler, idare edilenler, reaya kesimidir. Üçüncü kesimdekiler ise nizam-ı din ü devlet 

ve intizam-ı ahval-i memleket umurunu en iyi bilen ve öğreten ulemâ-yı kiramdır. 

Şeyhü’l-islâm ise bütün ulemâ-i İslâm’ın mânevi şeyhi ve müessese olarak da kendi ida-

resine bağlı teşkilatın kanûnî reisidir. “Şeyhü’l-İslâm, müftî-i enâm, huccetü’l-islâm” gibi 

bazı ünvanlar, ilim ve irfanıyla iştihar etmiş olan İslâm alimlerine, eskiden beri, halkın 

koyduğu ilmî unvanlardır. Osmanlı devlet müesseselerinin, özellikle sancakların ve eya-

letlerin kurulmasında Şeyh Edebalı ile birlikte diğer bir talebesi ve ikinci damadı olan 

Dursun Fakı’nın hizmetleri bu sahada çok büyük ol

 

muştur. 1298 yılında Karacahisar 

Camiinde bacanağı Osman Gazi adına ilk Cuma hutbesini okuyan bu ilk Osmanlı kadısı 

 

Dursun Fakı, kayınbabasının 105 yaşında vefatı üzerine bu görevi kendisi üstlenmiştir. 

Şeyhü’l-İslamlığın hangi tarihten beri bir devlet müessesesi olduğu ve ilk tayin edilen 

şeyhü’l-islamın adı üzerinde tarihçiler ihtilaf ede gelsinler, ama I. Murat Hüdavendigâr, 

 

Rumeli Beylerbeyi Gazi Uranus Bey’e gönderdiği 1386 tarihli bir fermanında onu, Evlan 

Fakihi Rumeli şeyhü’l-islâmı adıyla umumi ve hususi bütün davalara bakmakla görev-

 

lendirdiğini açıkça yazmıştır. Aradaki başka tayinlerden sonra 1453 tarihinde Fatih Sul-

tan Mehmet, İstanbul’u fethettiği zaman Celalzade Hızır Bey Çelebi’yi şeyhü’l-islâm 

adıyla, İstanbul’un hem müftüsü hem de kadısı olarak tayin etmişti. Hızır Bey’in vefatı 

üzerine Fatih “Asrımızın Ebu Hanifesi” unvanını verdiği Molla Hüsrev Efendi’yi 

şeyhü’l-islâm tayin etmiştir. 

Mustafa Kök: Efendim, bu izahlardan anlaşıldığına göre Osmanlı hukukundaki 

keyfî idare iddiası, yani sultanın kendi müstakil otoritesi çerçevesinde ferman çıkarması, 

kanun koyması ve bunu tatbikten ibaret şeklinde anlaşılması, indî yorumlar oluyor. İda-

renin bir hukuk temeline oturduğu, o hukukun kaynağının Kur’an ve Hadis olduğu, çıka-

rılan kanun ve fermanların şer’î hükümlere uygunluğunun tasdikinden sonra geçerli bu-
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lunduğu dolayısıyla Osmanlı’nın, şu veya bu rejime girip girmediği konusu tartışılabilir. 

Fakat bu devlet fıkhî hükümlerle idare edilen bir devlettir. Başlangıçta bütün hukûkî uy-

gulamalar bu şekilde olmuştur. (Ceza hukuku dahil). Ama sonunda sosyal realitenin ge-

lişmelerine, özellikle ceza sahasında ve maddi sahalarda (borçlar hukuku vb) İslâm hu-

kukunun cevap vermediği iddiası var, bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu huku-

kun bir noksanı olarak mı, yoksa insanların hukukun esaslarını hayata tatbikte yetersiz 

kalmaları şeklinde mi değerlendirmek lâzım? 

Zahit Aksu: Şimdi başlarken bazı meselelere temas etmiştik. “İslâm Hukuku na-

sıl bir hukuktur?” gibi bir sual akla gelebilir. “Çok sual sorulmasına karşıdır” desem doğ-

ru olur kanaatindeyim. Çünkü bir âyet-i kerime’de buyruluyor ki: “Hükümler inip durur-

ken soru sorup durmayın, çünkü her soru bir teklif getirir” ki, bu usul kaidelerinden biri-

dir. Binaen-aleyh, Kur’an-ı Kerim’deki hükümler, vahiy olarak belli bir zaman içerisin-

de, hayatın akışı çerçevesinde ihtiyaca göre, nazil olmuş hükümlerdir. Bunun dışındaki-

ler, az önce temas ettiğimiz üzere, örf ve âdet gibi, istihsân gibi, mesâlih-i mürsele gibi, 

ıstıshâbu’l-hâl gibi, daha birçok kaynaklar, belki bunlar yirmiye kadar ulaşabiliyor, asli 

kaynakların dışındaki bu kaynaklar, hepsi sosyal realitedeki ihtiyaçlara İslamî açıdan 

cevap bulmak için konulmuş olan kaynaklardır. Dolayısıyla ceza hukukundaki bir takım 

–meselâ, ta’zir cezaları ve daha başka, siyaseten katl gibi- cezalar ilk nazarda İslâm hu-

kuku ile çelişen içtihatlarmış gibi anlaşılabilir. Ama dediğim gibi, İslâm hukukunun bu 

özelliği bilinirse zannediyorum bunun İslâm hukukuna muhalif olduğu iddia edilemez. 

Çünkü İslâm, hukukun genel hükümlerini koymuştur; istikameti vermiştir; zarûriyât de-

diğimiz temel hükümler dindir, nefistir (candır), akıldır, nesildir ve maldır. Bunların var 

edilmeleri ve varlığının devamı için konulacak her hüküm şer’îdir. Binaen-aleyh hukuk-

çular her zaman bu zarûriyât dediğimiz prensipleri hatırdan uzak tutmamışlardır. Bahset-

tiğimiz cezaî müeyyideler, yine, “nizam-ı âlem” için, bu beş prensibin varlığının devamı 

için konulmuş hükümlerdir. Öyleyse cevapları İslâm hukukunun dışında demek mümkün 

değildir. Tabii ki, insan aklı İslâm hukukunda ayrı bir mevkie sahiptir. Meseleler o akılla 

halledilecektir, ama akıl kendiliğinden “keyfe mâ yeşa” hareket edememektedir. Böyle 

bir şer’î çerçevesi vardır. O çerçeve içerisinde en uygun olanı bulacaktır. Dolayısıyla 

sizin bahsettiğiniz o tür cezalar asli cezaların adeta fer’i gibidirler.  
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Mustafa Kök: Peki hocam, Tanzimat’tan sonraki tercüme hukuk konusuna nasıl 

bakarsınız? Biliyoruz ki, ticaret ve benzeri konularda birçok kanun daha o zaman Ba-

tı’dan tercüme edilmişti… 

Zahit Aksu: Bu malum bir devrin, birçok özelliği olan bir devrin, hukuk alanına 

yansıyan şeklidir. Batı’ya karşı Tanzimat ve daha öncesinden başlayan önemli bir tavır 

İslâm Hukuku’nun tatbikattaki bir çok problemini bildiriyor. Islahat fermanları tatbikat-

taki birçok çıkmazı ortaya koymaktadır. Girişte bahsettiğiniz, Gülhane Hatt-ı 

Hümâyûnu’nun ilk cümlelerine bakarsak şöyle deniliyor: “Yüz / yüz elli yıldan bu yana 

İslâm hukuku maalesef tatbik edilmemektedir. Dolayısıyla aşağıda alınan bir seri karar, 

İslâm hukukunun tatbikatına yardımcı olacak kararlardır”, gibi sözlerle başlıyor. Ve on-

dan sonra dikkat ederseniz, aşağısında sayılan maddeler daha ziyade Batı’dan mülhem 

yeni mefhumlar getirmektedir. Mesela “reâyâ” kalkmıştır da “vatandaş” getirilmiştir. 

İslâm hukukunda “reâyâ”nın mânası, “Allah emaneti”dir. İdareci ile Allah arasında bu 

emanetin hukûkî statüsü vardır. Hâlbuki “vatandaş”ın Batı’daki tarifi, hukûkî anlamı da 

farklıdır. Dolayısıyla her ne kadar başlangıçta İslâm hukukundan söz edilmişse de müte-

akiben getirilen maddelere bakıldığı zaman Batı’nın açık seçik tesiri görülür. Neden bu 

tesir altında kalınmıştır?. şeklinde bir sual belki çok yönlü bir cevap ister kanaatindeyim. 

Çünkü o devir Osmanlı’nın âdeta bir çöküş devridir. Yeniden var olma gayretlerinin ya-

nında bir Batı hayranlığının hâkim olduğu da bir gerçektir. Bu çalkantı arasında tabii ki 

fikirler de karma karışık ki, zannediyorum hukuk bundan ayrı düşünülemez. Hukuk ta bu 

çalkantı içinde kendini kaybetmiş ve “dışarıdan ithal”, sanki her şeyin çaresiymiş gibi 

düşünülmüştür. 

Mustafa Kök: Efendim, tartışmalardan biri de demiştik, Osmanlı’nın “teokratik 

devlet” olup olmadığı şeklindedir. Hatta aydınlarımız herhangi bir mevzu olursa “teok-

rasiye dönülemez” gibi sözler söylerler. Sanki böyle bir devletin varlığı belirliymiş veya 

buna dönmek isteyenler varmış gibi. Teokratik devlet, malumunuz, şöyle tarif ediliyor: 

Dinî otorite ile siyasî otoritenin aynı şahıs veya makamda birleşmesi... İşte, Batı’da Pa-

palık devirleri, İslâm tarihinde de sadece Hz. Peygamberin devri buna örnek gösterili-

yor. Peygamber hem dinî otoriteyi hem siyasî otoriteyi temsil ettiği gibi, aynı zamanda 

kanun koyucusu yani vazııdır. Ama dört halife dâhil ondan sonrakiler Peygamberin sa-

dece “siyasî halefleri” olup, “dinî halefleri” olamıyorlar diye açıklanıyor. Dolayısıyla 

kendileri kanun vazıı da olamıyorlar. Bu iddialar çerçevesinde Osmanlı Sultanları da 
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Yavuz’dan itibaren hilâfeti temsil etmiş, fakat dinî otoriteyi asla temsil etmemişler ve 

kanun koyucu da olamamışlar. Çıkardıkları fermanlar dahî hukukî bir tasdik dâhilinde 

mer’iyet kesbetmiştir. Osmanlı Devleti, bu yoruma göre, teokratik değildir, diyorlar. Siz 

bu görüşlere katılır mısınız? Başka bir deyimle İslâm hukuku çerçevesinde bu iddianın 

dayanağı ne olabilir? 

Zahit Aksu: Bugün birçok konuda kavram kargaşası devam etmektedir. “Teokra-

si kavramı” da bunlar arasındadır. Bilindiği gibi teokrasi, bir Batı’lı kavramıdır. Batı’da 

bir ruhban sınıfı, bir de bunun dışında dünyevî hayat (seküler hayat) vardır. Sosyal haya-

tın iki yönü oluyor bunlar. Papalık idaresi uzun asırlar, bu iki yönü birlikte temsil etmiş-

tir. Tâ ki Protestanlığın kurucusu Luther, İncil’de bir hüküm bulunduğunu iddia etmiş 

olsun; “Sezar’ın hakkını Sezar’a, Allah’ın hakkını Allah’a ver!”. Buna göre devlet ile 

dinî hayat birbirinden ayrılıyor. Biri mânevi, diğeri maddi dünyayı temsil ediyor. Bu gö-

rüş Batı’lı aydınlar arasında büyük rağbet buluyor ve uzun mücadeleler, katliamlar, hatta 

çıkan savaşlara rağmen Luther’in görüşleri zafere ulaşıyor. Ancak bugün dahi Batı’da 

devlet ile dinin ayrılığı tam olarak gerçekleşmiş midir? Meselâ, Katolik dünyasında aile 

hukuku ile, boşanma ile ilgili, laik esasta çıkarılan kanunlar yeterince uygulanamamakta-

dır. Seküler hayat kendi hükmünü icraya çalışırken, dini hayat da kendi hükmünü icraya 

devam ediyor. Meşhur bir İtalyan aktristi Sophia Loren, boşanmak için Papalıktan, tabir 

caizse fetva almaya o kadar uğraştığı halde bir türlü başaramadı. Çünkü onların anlayışı-

na göre “Allah’ın birleştirdiği çifti kul ayıramaz”; hatta onlar derler ki: “Eşler fizik alan-

da ayrı yaşasalar bile, ruhları birbirinden ayrılamaz”. Söz konusu aktris Güney Ameri-

ka’daki, yani ücra bir köşedeki bir papazdan izin çıkarmaya bile kalkıştı, ama onu da 

başaramadı. Şimdi bunlar neyi gösteriyor? Batı’daki seküler hayat ile dini hayatın bö-

lünmesi insanlara hangi çıkış yolları aratıyor? Bu iki hayattan hangisi daha başarılı? Bun-

lar tartışılabilir. Ama yukarıdaki örnekte olduğu gibi, insanlar mânevi etkinin altından 

kendilerini kurtaramıyorlar. Ancak ikili bir dünya görüşünü beraber yaşıyorlar. 

Bize gelince; bunları bizim dünyamıza tatbik etmek mümkün değildir. Bizdeki 

durum, iki içtimaî sınıf ve farklı iki hayatı ifade etmez. Yukarıda söylemiştik: Osman-

lı’da sınıf değil, üç sosyal kesim vardır. Bunlar: idareci yani ümerâ, Allah emaneti olan 

reâyâ ve ulemâ-i kiramdır. Burada idare edilen ile edenin hukukî mevkileri, yetki ve so-

rumlulukları başka gözükse de, hukuk her şeyin üzerinde ve herkesi bağlayıcıdır. Şu veya 

bu sınıftan din adamı olmak vb. sebeplerle hiçbir kesim birbirine üstün değildir. Üstün 
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olan tek şey hukuktur ve bugün sözü edilen “hukukun üstünlüğü prensibi”, Osmanlı için 

de aynen geçerlidir, diyebiliriz. Hatta Batı’dan çok önce, bizde hâkim unsur hukukun 

üstünlüğü ilkesidir denilebilir. Öyleyse sultanı ve reâyâyı aynı hukukî ilkeler etrafında 

tutan Osmanlı’yı Batı ile karıştırmamak lâzım ve bizdeki sistemi Batı’nın teokrasi kav-

ramıyla açıklamak mümkün değildir. Yukarıda söylediğimiz gibi Osmanlı Devleti’nin 

temeli: “nizam-ı din ü devlet ve intizam-ı ahval-i memleket”tir. Bu konularda kesin hü-

küm vermek şimdilik yanıltıcı olabilir. Ve Osmanlı’nın “kendine mahsus bir idare mode-

li vardır” demek, şimdilik çok daha doğru olur kanaatindeyim. 

Mustafa Kök: Çok teşekkürler efendim. 
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