
(Nefef:ıat, s. 428). Ancak Bertels. Cami'nin 
Mecdüddin ei-Bağdadl ile Mecdüddin İs
feraylnl'nin mezarlarının yerini karıştır
dığını ileri sürer. Ona göre İsferayin ' deki 
ka bir Mecdüddin el- İsferaylnl'ye aittir (Ta
şavvufve Edebiyyat-ı Taşavvuf, s. 453-

459). 

Eserleri. 1. Tu]J.fetü '1-berere fi'l-me
sa'ili'l- 'aşere. Eserde salikierin seyrü sü
!Cık esnasında dikkat etmesi gereken hu
suslar, giyim kuşam adabı, şeyhlik ve mü
ridliğin vasıfları, şeyh -mürid ilişkileri, 
halvet ve uzletin keyfiyeti, kal be gelen ha
vatırın özellikleri, hırka giyme, sCıfinin di
nin emir ve yasaklarından kurtulacağı bir 
mertebeye ulaşıp ulaşamayacağı, yöne
ticilerle ilişkilerin tasawuf açısından de
ğerlendirilmesi gibi on mesele üzerinde 
durulmuş, sonunda sema konusuna da 
yer verilmiştir. Birçok yazma nüshası bu
lunan eserin (mesela bk. Süleymaniye 
Ktp, Murad Buhar!. nr. 205; Ayasofya, nr. 
ı 695; Karaçelebizade H üsameddin, nr. 
353) Berlin nüshasının (nr. 3088) bazı kı

sımları, Fritz Meier tarafından Necmed
dln-i Kübra'nın Feva'i]J.u'l-cemal ve fe
vati]J.u 'I-celal adlı kitabıyla birlikte neş
redilmiştir (Wiesbaden I 957). Kitabı ayrı

ca Muhammed Bakır Said! Farsça'ya ter
cüme ederek yayımiarnıştır (Tahran ı 368 

hş . ) . Z. Selvetü'l-müridin ii feza'ili ?;ik
ri rabbi']-'alemin (Kitabü '1-Erba'fn) . Zik
rin faziletiyle ilgili hadislerin derlendiği 
kırk bölümlük bir eserdir (M. Taki Dani ş 

PejCıh, Fihrist, XVI, 365-366) 3. Risale 
der Sefer. Avam, havas ve ehassu'l-ha
vassın seyrü sü!Cıküne dair olan risale 
Keramet Ra'na Hüseynl tarafından neş
redilmiştir (Mecmü'a-i Sül].anranfha ve 
Malı:aleha der Bare-i Felsefe ve 'İrfan-ı is
lamii çinde [nşr. Mehdi Muhakkık - Her
man n Lando ltJ, Tahran 1349/1971, s. 
182-190) 

Bunların dışında müellifin "es-Seyr ve't
tayr", "Risale fi 'l-'uzle ve'I-J:ıalve", "Risale 
fi'l-'uzle" adlı birer sayfalık üç Farsça risa
lesi Köprülü Kütüphanesi'ndeki bir mec
mua içinde yer almaktadır (nr. ı 589, vr. 
423'-424b). Müridierine nasihat amacıyla 
veya kendisine gelen mektuplara cevap 
olarak kaleme aldığı mektuplardan Nec
meddln-i Kübra'nın gönderdiği mektuba 
cevabı ile müridierinden Şemseddin Şi
habü'I-İslam 'a yazdığı iki mektubu Mu
hammed Ta ki Dan iş Pejuh tarafından ya
yımlanmıştır (ljır/ı:a-i HezarmTI].T, s. 161-

162. I 68- ı 7 4) Şerefeddln -i Belhl'nin so
rularına cevap olarak yazdığı uzunca bir 
mektubunu ise Belhl'nin mektubuyla bir-

likte Fritz Meier Almanca özeti ve bir de
ğerlendirme yazısıyla birlikte neşretmiş
tir ("Ein briefwechsel zwischen Saraf ud
din-i Balhi und Mağd ud-din-i Bagdadi", 
Melanges Offerts a Henry Corbin [ed . Sey
yid Hüseyin N as rJ, Tahran I 977, s. 32 I-

366) Ahmed Münzevl, Köprülü Kütüp
hanesi'ndeki bir mecmua içinde bulunan 
yarım sayfalık Farsça mektubun (nr. ı 589, 

vr. 422b) Fahreddin er-Razl'ye yazıldığını 
söylüyorsa da (Fihrist, !lll. s. 1026 [bura
da mektubun bulunduğu va rak 413 şeklin

de gösterilmiştir[) mektubun başında Gazi 
Şerefeddin'e cevap olarak kaleme alındığı 
kayıtlıdır. Mecdüddin'in, halifesi Radıy
yüddin AliLala'ya yazdığı Farsça icazetna
me Muhammed Taki Daniş PejCıh tarafın
dan yayımlanmıştır (ljır/ı:a-i Hezarmfi].T, s. 
165-168) NCıreddin Ömer' e yazdığı Farsça 
icazetnamenin bir nüshası ise Süleyma
niye Kütüphanesi'ndedir (Şehid Ali Paşa, 
nr. 2800, vr. 25'-27'). 

Kaynaklarda Farsça gazel ve ruballeri
ne yer verilen Mecdüddin'in bir divanının 
bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca ken
disi, Tu]J.fetü '1-berere'nin girişinde ve so
nunda ali isnadlı hadisleri topladığı Züb
detü '1-'avali ve ]J.ilyetü '1-emali adlı ese
rini bitirmek üzere olduğunu belirtmek
te, bir mektubunda da (Münzevl, !lll, s. 
1 384) el-Müsafiriyye isimli eserinden 
söz etmektedir. 
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Tahran 1349/1971, s. 160-162, 165-174, 182-
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(tre. Sirus izdl). Tahran 1977, s. 453-459; Fatt
ma Fena. "Bagdad!, Mecdüddin" , Danişname-i 
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MECELLE-i AHKAM-ı ADLIYYE 
( 4..ı..:: fıs:>l ~ ) 

Osmanlı Devleti'nde 
1868- 1876 yılları 
arasında hazırlanan 

ve daha çok borçlar, eşya 
ve yargılama hukuku esaslarını 

içeren kanun. 
.J 

Tanzimat'tan itibaren Osmanlı Devle
ti'nde gerek adli teşkilat gerekse kanun
Iaştırma alanında köklü reformların ya
pıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede önce 
borçlar, kısmen eşya ve şahıs hukuku hü
kümleri 1868-1876 yıllarında Mecelle-i . 
Ahkfım-ı Adliyye, daha sonra aile huku
ku hükümleri 1917'de Hukuk- ı Aile Ka
rarnamesi adıyla kanunlaşmıştır. Her iki
si de İslam hukukuna dayalı olarak hazır
lanan ilk kanunlar olması dolayısıyla sa
dece Osmanlı hukuk tarihi bakımından 
değil İslam hukuk tarihi bakımından da 
dikkate değer bir öneme sahiptir ve İslam 
ülkeleri tarafından hazırlanan kanunlara 
öncülük ve örneklik etmiştir. 

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ha
zırlanıp kanunlaştırılmasını etkileyen hu
kuki, iktisadi ve siyasi sebepleri n mevcut 
olduğu şüphesizdir. Her şeyden önce Tan
zimat sonrasında klasik adli yapı önemli 
ölçüde değişmiş, tek hakimli şer'iyye 
mahkemelerinin yanı sıra toplu hakimli 
ticaret. hukuk ve ceza mahkemeleri ku
rulmaya başlanmıştı. Genelde nizarniye 
mahkemeleri olarak anılan bu mahke
melerin üyelikleri için başlangıçta yeterli 
hukuk bilgisine ve klasik fıkıh literatürü
ne vakıf kimseler bulunamamıştı. Bu se
beple üyelerin yararlanabileceği . Türkçe 
kanun metinlerinin yazılması ihtiyacı or
taya çıkmıştı. Bu ihtiyaç, özellikle ticaret 
mahkemelerinin ticaritecrübeden öte bir 
birikimi ve hukuk bilgisi bulunmayan üye
leri için daha ileri boyutlara ulaşıyordu. 
Her ne kadar 1850 tarihli Ticaret Kanun
name-i Hümayunu var idiyse de davanın 
ticareti ilgilendirmeyen ayrıntıları husu
sunda önemli problemler ortaya çıkıyordu 
(Ali Haydar. I, 3). Çünkü söz konusu ka
nunname rehin , kefalet, vekalet. havale 
gibi alanlarda herhangi bir hüküm içer
memekteydi. Tanzimat döneminde gerek 
duyulan hukukçu ihtiyacını karş.ılamak için 
klasik medreselerin yanı sıra 1854 yılında 
Muallimhane-i Nüwab adıyla bir hukuk 
mektebi açılmış , Galatasaray Mekteb-i 
Sultanisi'nde de 1869'da bir hukuk şube
si kurulmuştu. Ancak bunların gelişmesi 
ve ihtiyaca cevap vermesi için epeyce bir 
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süre beklemek gerekiyordu. Öte yandan 
Haneti mezhebinin fıkıh ekaileri arasında 
en gelişmiş ve en fazla doktrin zenginli
ğine sahip bir mezhep olması , mezhep 
içinde hemen her konuda farklı görüşle

rin varlığını da beraberinde getirmişti. 

Bu görüşler arasından en doğru ve uygu
lanabilir olanını tesbit etme zorunda olan 
kadılar zaman zaman zorlanmakta ve 
fetva mecmualarından, iş başındaki müf
tülerden, özellikle de şeyhülislamdan ya
rarlanmaktaydı . Fakat yine de bu farklı 
görüşler arasında "kavl-i sahlh"i belirle
mek ve onu olaya uygulamak kolay olmu
yordu (a.g.e., I, 4) . Mecelle, bu farklı gö
rüşlerden sadece uygulamaya esas teş
kil edenleri topladığından hakimiere bü
yük kolaylık sağlamıştır. 

Batı'da gerçekleşen sanayi devrimi bü
yük bir üretim fazlası ortaya çıkarmıştır. 
Batılı devletler, bir yandan sömürgelerini 
genişletip oraları kendileri için ucuz ham 
madde deposu ve uygun pazar olarak 
kullanırken öte yandan Osmanlı Devleti 
gibi sömürgeleştiremedikleri büyük pa
zarları da kendi ürünlerine açmaya gay
ret etmişlerdir. Bu gayretler. 1838'de İn
giltere'nin Osmanlı Devleti ile yaptığı Bal
talimanı Muahedesi ve diğer devletlerin 
benzer anlaşmalarında açıkça görülür. 
Bunun neticesinde Osmanlı Devlet i ile Ba
tılı devletlerin ticari ilişkileri önemli ölçü
de artmış. Cevdet Paşa'nın tesbit ettiği 
gibi özellikle Kırım harbinden sonra büyük 
bir canlılık göstermiştir (Tezakir, 1, 62). 
Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nde çok 
yavaş da olsa üretim şekli Batı'dakine 
benzer bir değişim göstermekteydi. Ön
cekilerle kıyaslanamayacak bu ticari yo
ğunluk özellikle borçlar ve ticaret hukuku 
alanında yeni hukuki' düzenlemeleri ge
rektirmekteydi. Buna cevap vermek üze
re 1850'de Ticaret Kanunnamesi kabul 
edilmişti. Ancak bu konudaki boşlukların 
daldurulması borçlar hukuku alanında da 
benzer bir düzenlemeyi gerekli kılmak

taydı. 

Tanzimat ve sonrası dönemlerinin si
yası şartları , devletin içte ve dışta çözmek 
zorunda olduğu problemler, yenileşme ve 
Batılılaşma çabaları Osmanlı Devleti'ni 
Batı'nın etkisine ve müdahalesine çok açık 
hale getirmiş, bu durum, hem bir medeni 
kanun hazırlama hem de bu kanunun ala
cağı şekil konusunda Osmanlı devlet 
adamlarını etkilemiştir. Bilhassa Fransa'
nın, "Code civil"in Osmanlı Devleti tara
fından kabul edilmesi noktasında uygu
ladığı baskı dönemin şartlarının sonucu-
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dur. Bu baskı bir taraftan, 1850 tarihli TI
caret Kanunnamesi'nin ardından medeni 
kanunun da kendilerinden alınarak özel 
hukukun büyük ölçüde Fransız hukukuna 
göre şekillenmesi arzusundan, diğer ta
raftan Batı'da bu alandaki ilk kanuniaş
tırma örneği olan "Code civil "i Osmanlı 
Devleti'ne kabul ettirerek kültürel ve si
yası bir prestü elde etme çabalarından 
kaynaklanıyordu. öte yandan ticaret ve 
borçlar hukukunun Fransız hukukuna gö
re şekillenmesi, Batılı taeiriere ve özel
likle Fransızlar'a Osmanlı Devleti ile olan 
ticarı ilişkilerinde alışık oldukları bir hu
kuki' alt yapı sağlayacaktı. 

Hazırlanışı . Mecelle-i Ahkô.m-ı Adliy
ye'nin hazırlanması yönündeki ilk teşeb
büs, 1855 yılında Meclis-i Tanzimat bün
yesinde İslam hukukuna dayanan bir ka
nun (metn-i metin) ortaya koymak için bir 
ilmi cemiyetin kurulmasıyla başlar. Mec
lis-i Taniimat üyesi Rüşdü Molla'nın baş
kanlığındaki cemiyetin üyeleri arasında 
Ahmed Cevdet Efendi de (Paşa) yer al
maktaydı. Cemiyet, bir süre çalıştıktan ve 
metn-i metlnin ilk kitabı olarak "Kitabü'I
BüyG"'u kaleme aldıktan sonra görevini 
tamamlayamadan dağılmıştır. Cevdet Pa
şa bu başarısızlıkta cemiyet üyelerinin iyi 
seçilememiş olmasının rolü bulunduğu
nu söyler (a.g.e., 1, 63). İkinci teşebbüs, 
1850 tarihli Ticaret Kanunname-i Hüma
yunu'nun boşluklarını doldurmak üzere 
Fransız Medeni Kanunu'nun alınma ça
baları esnasında başlamıştır. Sadrazam 
All Paşa. Girit'ten Sultan Abdülaziz'e gön
derdiği 3 Şaban 1284 (30 Kasım 1867) ta
rihli layihada hiç değilse Mısır'da olduğu 

gibi karma mahkemelerde ve karma da
valar için Fransız Medeni Kanunu'nun 
alınmasının zaruri olduğunu bildirir (Türk
geldi, s. 127). Esasen Alı Paşa. Said Paşa'
ya "Code civil"in Arapça tercümesinden 
Türkçe'ye aktarılması görevini vermişti. 
All Paşa'nın bu çabalarında dönemin 
Fransız büyükelçisi De Bourree'nin de 
etkisi olduğu söylenebilir (Cevdet Paşa, 
Ma'rQzat, s. 200; de Testa, VII, 469, 51 ı). 

öte yandan milli bir kanunun hazırlan

ması fikri gittikçe ağır basıyordu. İleri 
gelen vekilierden oluşan bir encümen-i 
mahsGsta özellikle Ahmed Cevdet Paşa'
nın ısrarı , Fuad Paşa ve Şirvanlzade Rüş
dü Paşa'nın da onu desteklemesi sonu
cunda All Paşa ve KabGI'i Paşa'nın isteği 
yönünde Fransız Medeni Kanunu'nun 
alınmasından vazgeçilip İslam hukukunun 
ilgili hükümlerinin kanunlaştırılmasına 
karar verildi. Bu maksatla Divan- ı Ah-

karn-ı Adliyye nazırı Ahmed Cevdet Pa
şa'nın başkanlığında Mecelle Cemiyeti 
oluşturularak kanunun telifine başlandı. 
Cevdet Paşa. daha önce Arazi Kanunna
mesi başta olmak üzere birçok kanunun 
hazırlanmasında etkin rol almış. metn-i 
metin teşebbüsünde de bulunmuştu. İlk 
kuruluşunda Evkaf-ı Hümayun müfettişi 
Seyyid Halil, ŞOra-yı Devlet üyesi Seyfed
din ve Mehmed Emin, Divan-ı Ahkam-ı 

Adliyye üyesi Ahmed HuiGsi ve Ahmed 
Hilmi ile İbn Abidinzade Alaeddin'den olu
şan Mecelle Cemiyeti önce 1 00 maddelik 
mukaddimeyi ve ilk kitap olan "Kitabü'I
BüyG'"u hazırlayarak şeyhülislamlığın ve 
diğer ileri gelen hukukçuların incelemesi
ne sundu. Bu bölüm, gelen değerlendir
meler ışığında gerekli düzeltmeler yapı
larak 8 Zilhicce 1285 (22 Mart 1869) tarih
li bir mazbata ile sactarete takdim edildi. 
Sadaret tarafından 7 Muharrem 1 Z86'da 
( 19 N isan 1869) padişaha sunulan mukad
dime ve "Kitabü'I-BüyG"' ertesi gün tasdik 
edilerekyürürlüğe girdi (ilk kitabın yürür
lük tarihi konusundaki farklı değerlendir
meler için bk. Eisenman, s. 21-22) . Bunu 
6 Zilkade 1Z86'da (7 Şubat 1870) icarat, 
18 Muharrem 1287'de (20 Nisan 1870) 
kefalet, 25 Safer 1 Z88'de ( 16 Mayıs 1871) 
havale ve rehin kitapları takip etti. 

Üçüncü kitabın yürürlüğe girmesinden 
sonra 24 Muharrem 1 Z87'de (26 Nisan 
1870) Cevdet Paşa, Divan- ı Ahkam-ı Ad
liyye Nezareti'nden alınarak Bursa valili
ğine tayin edildi. Mecelle Cemiyeti şeyhü
lislamlığa bağlandı ve başkanlığına Ger
dankıran Ömer Efendi getirildi. Cevdet 
Paşa'nın azlinden önce dördüncü kitap 
olan "Kitabü'I-Havale" bitirilip 16 Muhar
rem 1287 (18 Nisan 1870) tarihinde sada
rete sunulmuş, "Kitabü'r-Rehin" de bü
yük ölçüde tamamlanmıştı. Ancak Cev
det Paşa'nın Mecelle'den ayrılması sıra
sında "Kitabü'r-Rehin"in en önemli mad
desi unutulmuş ve rehnedilen malın zayi 
olması durumunda ne gibi sonuç doğu
racağı belirtilmemişti. Cevdet Paşa epey
ce bir zaman sonra bu eksikliği 11 08. 
maddede dalaylı olarak telafi etmiştir. 
Cevdet Paşa'nın Mecelle Cemiyeti'n
den ayrılmasında Fransız büyükelçisi De 
Bourree'nin muhalefetinin önemli rolü 
olduğu anlaşılmaktadır. Fransız elçisi, 
"Code civil"in alınmasının önemli ölçüde 
Cevdet Paşa tarafından engellendiğini gö
rerek ona yönelik muhalefetini sürdür
müştür. Ancak bu azilde, Mecelle'nin 
şeyhülislamlıkta değil Adiiye Nezareti'n
de Cevdet Paşa'nın başkanlığında hazır
lanmasına ve "Kitabü'I-Havale"nin 692. 



maddesinde, önde gelen Hanefi hukuk
çularına göre daha az bilinen Hanefi hu
kukçusu Züfer b. Hüzeyl'in görüşünün 
alınmasına Şeyhülislam Hasan Fehmi 
Efendi'nin karşı çıkmasının rolü vardır. 
Bu arada Cevdet Paşa'nın muhafazakar 
görüşlerinin dönemin Batıcı devlet adam
larını rahatsız etmesi de muhtemelen 
bunda etkili olmuştur. Fakat itiraz üzeri
ne şeyhülislamiıkça tekrar incelenen 692. 
madde sonradan sakıncalı görülmemiş 
ve Cevdet Paşa'nın düzenlediği şekliyle 
kalmıştır (Mardin, s. 83-85) 

Mecelle Cemiyeti, önceden büyük öl
çüde hazırlanmış bulunan "Kitabü'r-Re
hin"i yayımladıktan sonra "Kitabü'I-Ve
dia"yı hazırlayıp yürürlüğe koymuştu . An
cak bu kitabın gerek kanun tekniği ge
rekse ihtiva ettiği hükümler bakımından 
eksiklikler taşıdığı görülmüş ve ilim çev
relerince beğenilmemiştir. Bunun üzeri
ne Cevdet Paşa tekrar Mecelle Cemiyeti'
nin başına getirilmiştir. Cevdet Paşa ön
ce "Kitabü'I-Vedia"yı toplatmış , onun ye
rine altıncı kitap olarak24 Zilhicce 1288'
de (4 Mart 1872) yürürlüğe giren "Kita
bü'I-Emanat"ı kaleme almıştır (yürü ri ük
ten ka l d ırıl a n "Kitabü'l-Vedla"nın metni 
için bk. Aydın , Osm.Ar. , XIIIJI993J, s. 207-
226) . 1289 (1872) yılının başından itiba
ren de sırasıyla hibe, gasb ve itlaf, hacr, 
ikrah ve şüfa, şirket, vekalet, sulh ve ib
ra, ikrar, dava ve nihayet26 Şaban 1293'
te ( 15 Eylül 1876) beyyinat ve kaza kitap
ları yürürlüğe konmuştur. Böylece on altı 
kitaptan oluşan Mecelle yaklaşık dokuz 
yıl zarfında tamamlanmıştır (H acı Reş id 

Paşa, ı. 27). Mecelle'nin hazırlanmasın
da görev alan hukukçular değişmiş, her 
kitabın sonunda hazırlayan heyet üyele
rinin isimleri yer almıştır, bunların toplam 
sayısı on dörttür (Mardin, s. 160-167). 

M ecelle'nin kabul edilmesinden sonra 
hakimler, gerek Hanefi mezhebi içinde 
gerekse başka ekallerde bulunan farklı 
bir görüşü uygulama imkanını kaybetmiş, 
diğer ictihadlara göre hüküm vermekten 
menedilmiş oldular. Nitekim 1801. mad
dede yargı görev ve yetkisinin sınırıandı
rılabileceği hükmü getirilmiş , örnek kıs
mında da bir müctehidin görüşünün uy
gulanması hususunda emr-i sultani çık
tığı takdirde hakimierin diğer bir mücte
hidin görüşünü uygulayamayacağı açıkça 
belirtilmiştir (krş. El, V, 449) . 

İçeriği ve Özellikleri. Mecelle bir mu
kaddime ve on altı kitap içinde 1851 mad
deden meydana gelmektedir. 1 00 madde-

den oluşan mukaddime kısmında fıkhın 
tanımının yapıldığı birinci madde ile dok
san dokuz külli kaide yer alır. Bunlar, me
seleci metoda göre oluşan islam hukuk 
literatürü içinde zamanla çıkarılmış ge
nel hukuk prensipleri olup diğer norma
tif hükümlerin fı khın bütünlüğü içinde 
daha iyi an i aşılmasına yardımcı olurlar. 
Bu sebeple tek başlarına herhangi bir 
hükme dayanak teşkil etmezler (b k. KAİ

D E). On altı kitap esas itibariyle borçlar, 
kısmen eşya ve yargılama hukukunu kap
samakta olup tam bir medeni 1 borçlar 
kanunu özelliğine sahip değildir: aile ve 
miras hukuku bölümleri yoktur. Öte yan
dan bir medeni kanunda bulunmaması 
gereken kısımları da içerir. Yargılama hu
kukuyla ilgili olan sulh ve ibra, ikrar. dava 
ve beyyinat ile kaza kitapları buna örnek
tir. Bu şekilde düzenlenişi bir yandan is
lam hukukunun klasik sistematiği, öte 
yandan dönemin ihtiyaçlarıyla ilgilidir. is
lam hukuku kitaplarındaki muamelat bö
lümü hem borçlar ve eşya hem de yargı
lama hukukunu içermektedir. Diğer ta
raftan M ecelle esas itibariyle nizarniye 
mahkemelerinin ihtiyacını karşılamayı 
hedeflemekteydi. Aile ve miras hukuku 
ise bu mahkemelerin değil şer' iyye mah
kemelerinin görev ve yetki alanında bu
lunmaktaydı. Bunun yanında şer'iyye 
mahkemeleri şeyhülislamlığa. nizarniye 
mahkemeleri Adiiye Nezareti'ne bağlıydı. 
Adiiye Nezareti bir anlamda. kendi görev 
ve yetki alanı dışında olan şer'iyye mah
kemelerinin değil kendisine bağlı niza
miye mahkemelerinin ihtiyaçlarına önce
lik vermek durumundaydı. Mecelle'ye 
yargılama usulüne dair hükümlerin eklen
mesi de aynı düşüncenin ürünü olmalıdır: 

çünkü hazırlandığı dönemde nizarniye 
mahkemelerinin yararlanacakları bir usul 
kanunu yoktu. 

Mecelle, İslam hukukunun klasik lite
ratüründe olduğu gibi meseleci metoda 
bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Bu sebep
le belirli bazı maddeler istisna edilirse 
(mesela bk. md. 97, 98) onda borçlar ve
ya akidlere dair genel hükümlere yer ve
rilmemiş, her borç ve akid türüyle ilgili 
esaslar teker teker ele alınmıştır. Bu da 
kaçınılmaz olarak bazı tekrarları berabe
rinde getirmiştir. Nitekim akidlerin icap 
ve kabulle tamam olacağını belirten ge
nel bir hüküm yerine her akid kitabında o 
akdin icap ve kabulle tamam olacağı ifade 
edilmiştir (mesela bk. md. 167, 433, 706, 
77 3, 804). 

Sadece Hanefi mezhebi esas alınarak 
gerçekleştirilen bir kanuniaştırma çalış-

MECELLE-i AHKAM-ı ADLiYYE 

ması olan Mecelle'de mezhep içi görüş
ler arasında dönemin ihtiyaçlarına göre 
bazı tercihler yapılmışsa da mezhepler 
arası bir tercihe gidilmemiştir. Bunda 
devrin şartlarının radikal bir değişikliğe 
uygun olmamasının etkisi vardır. Havale 
kitabında imam Züfer'in görüşünün di
ğer Hanefi hukukçularına tercih edilme
sinin yarattığı tartışmalar. mezhepler 
arası tercih gibi radikal bir çözümün çok 
daha büyük tepki toplayacağının göster
gesidir. 

M ecelle'nin . dönemine göre sade bir 
dili ve nisbeten basit bir üsiGbu vardır. 
Birçok maddenin normatif nitelikteki bi
rinci kısmını konuya açıklık getiren örnek 
kısmı takip etmektedir. Kuralın örnekler
le açıklanması kanun tekniğine çok uygun 
değilse de nizarniye mahkemeleri üyele
rinin hukuki birikimleri dikkate alındığın
da bu usulün dönemin şartlarına uygun 
olduğu söylenebilir. Ayrıca Mecelle'de 
her bölüm ün girişinde o bölümle ilgili ta
nımlara yer verilir, 1851 maddenin yak
laşık 200 kadarı bu tanımlardan oluşur. 
Bunda da kanun hükümlerinin belirgin 
olması ve uygulanmasında yanlışlık.lara 
yer verilmemesi isteğinin ve dönemin hu
kukçularını yetiştirme amacının rol oyna
dığı düşünülebilir. Mecelle'nin meseleci 
bir metoda göre kaleme alınmış olması 
her meselenin ayrıntılarıyla düzenlenme
sine imkan tanımış, bu da kaçınılmaz ola
rak hakime dar bir takdir alanı bırakmış
tır. islam hukukunun genel yaklaşırnma 
paralel olarak Mecelle'nin ahlakili ği eko
nomikyararın önüne geçirdiği söylenebi
lir. Bunu, "Def'-i mefasid eelb-i menari'
den evladır" (md. 30) temel ilkesiyle ifa
de ettiği gibi maddelerin düzenienişinde 
de dikkate almıştır. Akde ek.lenebilen 
şartlar konusunda getirmiş olduğu sınır
lamalar da (md. 186-189) bu düşüncenin 
ürünüdür. 

Uygulanış ı ve Etkile ri. Mecelle, Mısır 
ve Arap yarımadası hariç bütün Osmanlı 
mahkemelerinde yürürlükte kalmıştır. Hi
d iv İsmail Paşa. Osmanlı Devleti'ne olan 
hukuki bağımlılığını arttıracağı düşünce
siyle Mecelle'yi Mısır'da yürürlüğe koy
mamış. Arap yarımadası bütünüyle Hane
fi mezhebi dışında kaldığından Osmanlı
lar burada M ecelle'nin uygulanmasında 
ısrarcı olmamıştır. Mecelle bugünkü Su
riye, Ürdün, Irak, Lübnan. İsrail ve Filis
tin 'de uygulanmış. Osmanlı Devleti 'nin 
sona ermesinden sonra da bu ülkelerde 
bir süre daha yürürlükte kalmıştır. Bu uy-
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gulama Lübnan'da mülkiyet hukuku ba
kımından 1930, diğer hükümler açısın
dan 1934, aynı şekilde Suriye'de mülki
yet hukuku 1930, diğer hükümler 1949, 
Irak'ta 1951. Ürdün'de 1977yılına kadar 
devam etmiştir. Filistin'in Osmanlı Dev
leti'nden ayrılmasından itibaren 1948'e 
kadar süren İngiliz manda idaresi döne
minde Mecelle ekseri hükümleri bakı
mından yürürlükte kalmış, İsrail Devle
ti'nin kurulması üzerine de hemen sona 
ermemiştir. İsrail Devleti, çeşitli bölüm
lerinin yerini alacak kanunlar hazırlanın
caya kadar Mecelle'yi yürürlükte bırak
mıştır. Bunun 1970'1i yıllara kadar devam 
ettiğini söylemek mümkündür. Günü
müzde Filistin Devleti'ni oluşturan Batı 
Şeria ve Gazze'de Mecelle halen mahke
melerin en fazla başvurduğu kaynaklar 
arasında yer almaktadır (Eisenman, s. 
259). Bunların dışında bazı hükümleriyle 
1928'e kadar Arnavutluk'ta, 1945 yılına 
kadar Bosna Hersek'te ve 1960'lara kadar 
Kıbrıs'ta yürürlükte kalmıştır. Mecelle, 
Güneydoğu Asya'da Johore'da da ( Malez
ya'yı oluşturan eyaJetlerden biri) bir süre 
uygulanmıştır (Zainudin laffar B. Sharl'ah, 
S. 299-300). 

Mecelle, gerek uygulandığı ülkelerde 
gerekse diğer İslam ülkelerinde düzenle
nen kanunları etkilemiştir. Bunda saha
sında hazırlanan ilk kanun olmasının rolü 
olmalıdır. Tunus'ta Santianna Kanunu di
ye bilinen, fakat yürürlüğe ko nmayan ta
sarının 300'den fazla maddesinde Me
celle' den yararlanılmıştır. 1906 tarihli 1\.ı
nus Akidler ve Borçlar Kanunu, Mecel
le'nin mukaddimesinde yer alan 100 
maddenin önemli bir kısmını almış, Me
celle daha sonraki Fas Borçlar Kanunu'
nu da etkilemiştir. Benzer bir etki Irak 
Borçlar Kanunu için de söz konusudur. İs
rail'de Mecelle hazırlanan yerli kanunla
ra belirli ölçüde tesir etmiştir. Karadağ'

da 1888'de kabul edilen Genel Mülkiyet 
Kanunu'na Mecelle'nin sınırlı bir etkisi
nin olduğundan söz edilir (Begovic, XXXVI 
ı 19871. s. 133 vd.). 

Eksiklikleri ve Yürürlükten Kaldırılma

sı. Hanefi mezhebi ictihadları çerçeve
sinde hazırlanan Mecelle'de sosyal ve 
ekonomik şartlardaki değişimler ve yeni 
ihtiyaçlar dikkate alınarak zaman zaman 
Hanefi mezhebi içinde cumhura muhalif 
kalan azınlık görüşü tercih edilmişse de 
(md. 207, 300, 313, 392, 447, 596,682, 
692, 714; Ali Haydar, IV, 695-696) bu du
rum. onun dönemin ihtiyaçlarına bütü-
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nüyle cevap veren bir kanun olmasını sağ
layamamıştır. Nitekim bir maldan yarar
lanma hakkının (menfaat) mal sayılınayıp 
(md. 126) haksız fiiller karşısında korun
masız bırakılması . menfaatleri konu edi
nen bağımsız hukuki işlemlerin mümkün 
olmaması , mesela irtifak haklarının ba
ğımsız olarak alınıp satılamaması. taşın
ınaziarın gasp kapsamı dışında bırakıl
ması (md. 905), kiracı veya kiralayandan 
birinin ölümünün kira akdinetesirinin dü
zenlenmemiş olması, taşınırların kabzdan 
önce satılmasının önlenmesi (md . 253) 
hukuki hayatta önemli problemler çıkar
mıştır. Ancak eksikliklerin en azından bir 
kısmı. Mecelle'yi hazırlayan heyetten 
değil hazırlanan tasarıyı gözden geçiren 
meşveret encümeninden kaynaklanmak
tadır. Öyle anlaşılıyor ki Mecelle Cemiyeti 
ve özellikle Cevdet Paşa. kanunun bir an 
önce tamamlanması için kendi tercihle
rine aykırı olan müdahaleleri sineye çek
mek zorunda kalmıştır. Aslında Cevdet 
Paşa. Mecelle Cemiyeti'nden uzaklaştırıl
masına kadar olan dönemde en azından 
mezhep içi tercihlerinde daha serbest ha
reket etmiş, azınlık görüşlerini dönemin 
ihtiyaçlarına daha uygun bulduğu tak
dirde onları almakta tereddüt etmemiş
tir. "Kitabü'r-Rehin"e kadar hazırlanan bö
lümlerin esbab-ı mücibe mazbatalarında 
bu tercih serbestliğini ve ikna edici sebep
lerini görmek mümkündür. Altıncı kitap
tan sonra mezhep içindeki hakim görüş
ten ayrılma söz konusu edilmemiş, es
bab-ı mücibe mazbataları da gayet kısa 
olarakdüzenlenmiştir (esbab-ı mücibe 
mazbataları için b k. Mardin, s. 66 vd.; Ka
şıkç ı , s. 74 vd.) . Bu eksikliklerin gideril
mesi ve Mecelle 'nin günün ihtiyaçlarına 
cevap verir hale getirilmesi düşünülmüş
se de bu konuda 1916 yılına kadar ciddi 
bir teşebbüs olmamıştır (Düstur, ikinci 
tertip, VI, 635-636). 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra hukuk 
alanında yapılması hedeflenen reformlar 
arasında Mecelle'nin tam bir medeni/ 
borçlar kanunu haline getirilmesi de var
dı. Bu amaçla hem eksik kısımlarının ta
mamlanması hem de kırk yıllık uygula
manın ardından ihtiyaç duyulan değişik
liklerin yapılması için Adiiye Vekilieti'nce 
bir medeni kanun komisyonu oluşturul
du. 9 Mayıs 1916'da Adiiye Vekilieti'nde 
toplanan komisyon. bir yandan gerekti
ğinde diğer mezheplerin görüşlerinden 
yararlanma esasını benimserken öte yan
dan şerl hükümlere aykırı olmamak kay
dıyla başka hukuk sistemlerinden istifade 
etmeyi de ilke olarak benimsedi. Uküd ve 

Vacibat Komisyonu adıyla teşkil edilen alt 
komisyon, bir süre çalıştıktan sonra Me
celle'nin birinci bölümü olan "Kitabü'I
Büyü'"da yirmi bir maddenin değiştirilip 
otuz üç maddenin eklenmesini. on üç 
maddenin de yürürlükten kaldırılmasını . 

"Kitabü'I-İcarat"da on maddenin değişti
rilmesini ve on üç maddenin eklenmesini 
teklif etti (Kaşıkçı, s. 352 vd ). Ancak bu 
komisyon çalışmalarını tamamlayama
mış ve Mecelle'de beklenen değişiklik
ler gerçekleşmemiştir. Benzer bir teşeb
büs Cumhuriyet'in ilk yıllarında da görül
müş. fakat 1923 ve 1924'te oluşturulan 
komisyonlar hazırlanacak yeni kanunun 
içeriği ve dayanacağı hukuki yapı konu
sunda tam bir uyum sağlayamamıştır. 

Bununla birlikte 1924 yılında kurulan ko
misyon bir süre çalıştıktan sonra 251 
maddelik bir taslak hazırlamıştır. Ancak 
bu esnada yeni Türk devletinin hukuki 
yapısının bütünüyle Avrupa kanuniarına 
dayanması gerektiği yönünde bir kanaat 
değişikliği ortaya çıkmıştır. Bu kanaatin 
oluşmasında, Lozan görüşmeleri sırasın
da adli kapitülasyonların kaldırılması ve 
gayri müslim azınlıkların ahval-i şahsiyye 
alanında hukuki statülerinin yeniden be
lirlenmesi meselesinin hallinde karşılaşı
lan güçlüklerio rol oynadığını söylemek 
mümkündür (Aydın, islami Araştırmalar, 
Vlll/3-4 ı 19951, s. 166 vd.). Sonuçta döne
min Adalet Bakanı Mahmud Esat (Boz
kurt) tarafından Mecelle tadil komisyon
larının çalışmaları durdurularak İsviçre 
Medeni Kanunu'nun alınması faaliyetle
rine hız verilmiş ve tercüme edilen İsviçre 
Medeni Kanunu 17 Şubat. borçlar kanunu 
22 Nisan 1926'da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde kabul edilmiştir. Her iki kanu
nun 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmesiy
le Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Şerhleri ve Tercümeleri. Mecelle bir
çok şerh çalışmasına konu olmuştur. Bun
ların önemlileri şunlardır: 1. Kırımlı Ab
düssettar Efendi. Mecelle Şer hi Teşrih 
(istanbull296). z. Mesud Efendi. Mirdt-ı 
Mecelle (istanbull297/1299r., 1299, 
1302). Mecelle maddelerinin dayandığı 
fıkhl kaynakları bazan aynen. bazan özet 
olarak veren bir çalışmadır. 3. Selim b. 
Rüstem el-Baz. ŞerJ:ıu'l-Mecelle(Beyrut 
1888-1889, istanbul 1305, Beyrut 1406/ 
1986). 4. Ali Haydar Efendi (Küçük). Dü
rerü'l-hükkam* şerhu Mecelleti'l-ah
kdm (istanbull310-1316, 1330, 1331) 
Fehml ei-Hüseynl tarafından Arapça'ya 
tercüme edilmiştir (Beyrut, ts.). s. Hafız 
Mehmed Ziyaeddin. Mecelle-i Ahkdm-ı 



Adliyye Şerhi (istanbull312). 6. Hacı 
Reşid Paşa. Ruhu'I-Mecelle (I-VIII, is
tanbul 1326-1328) 7. Muhammed Halid 
Attasi, ŞerJ:ıu'l-Mecelle. Müftl Emced 
Ali tarafından Urduca'ya tercüme edil
miştir ( islamabad 1406/1986). s. Kuyucak
lızade Atıf Efendi, Mecelle Şer hi (İstan
bul 1311-1318). Müellifin vefatı sebebiyle 
"Kitabü'ş-Şirket"e kadar gelebilmiştir. 

Mecelle Fransızca (Demetrius Nico
laides, Code civil ottoman, istanbul 1881; 
G. Young, Corps de droit ottoman, Oxford 
1906, VI, 169-446). İngilizce (Vitchen Ser
vicen, Code Civil Ottoman, Costantinople 
1872; W. E. Gr igsby, The Medjelle, Lon
don !895; Sir Charles Tyser, The Mejelle, 
Nikosia !90 I, Lah o re, ts .; Charles Hooper, 
The Civil Law of Palestine and Transjor
dan, c. l, ]erusalem 1933). Almanca. Rum
ca. Boşnakça (Medje/lei Ahkami Şer' iye 1 
Otomanski Gragjanski Zakonik, Sarayevo 
1906). Bulgarca. Arapça (Ahmed Faris eş
Şi d yak, Mecelletü aJ:ıkami'l-'adliyye, is
tanbul 1879, 1880, 1882; el-Mecelle, istan
bul ! 305; Kaşifülg ıta Muhammed Hüseyin, 
Ta/:ırirü 'l-Mecelle, 1-V. Necef 1359-1362), 
Urduca ve Malayca'ya da (tre. Akhir Haji 
Yaacob, al-A/:ıkam al-'Adliyyah: Undang
Undang Sivills lam, Kuala Lumpur DPB 
1990) çevrilmiştir. 
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1 
MECELLE-i UMÜR-ı BELEDİYYE 1 

(ol.i:.>..l.?.J~'~ ) 
Osman Nuri Ergin'in 

(ö. 1961) 
belediyecilik, şehir 

ve medeniyet tarihiyle ilgili eseri. 
L ~ 

Adının işaret ettiği alanın ötesinde eser 
din, kültür. sanat, siyaset. iktisat, mües
seseler ve medeniyet tarihi hakkında in
sanlık mirasını yer yer mukayeseli olarak 
değerlendiren bir külliyattır. Aynı zaman
da Türkiye'de belediyecilik alanında ilk ve 
en kapsamlı çalışma olma özelliğini hala 
korumaktadır. Yirmi iki yıllık belediye me
muriyet hayatı bulunan Osman Nuri pek 

MECELLE-i UMÜR-ı BELEDİYYE 

çok evrak ve belgeyi toplayarak bir arşiv 
oluşturmuş, bu çalışma kendisine zengin 
ve sağlam bir zemin hazırlamıştır. Bu ar
şivin yanı sıra konuyla ilgili Doğu ve Ba
tı'daki temel kaynakları kullanarak. ayrı
ca şahsi tecrübelerini. özel bilgilerini, ya
zışmalarını değerlendirerek 4722 sayfayı 
bulan bir külliyat ortaya çıkarmıştır. Ese
rin 1776 sayfa tutan ilk cildi telif olup di
ğer ciltleri ferman, irade. kanun, nizam. 
talimat, imtiyazat, mukavelat vb. metin
leri ihtiva etmektedir. Mecelle, müelli
fin şehir ve belediyecilik tarihiyle ilgili ya
yımladığı ondan fazla eserin en önemlisi 
olduğu gibi muhtevası. telif tarzı , kaynak 
kullanımı ve hacmi itibariyle bu alanda 
dünya dillerindeki metinler arasında da 
ayrı bir yeri vardır. 

Mukaddimede Mecelle -i Umlır-ı Be
lediyye 'nin nasıl ortaya çıktığını anlatan 
Osman Nuri. ll. Meşrutiyet'in ardından 
hükümet ve devlet teşkilatı arasında 
belediyenin kon umunu gösteren çalış
malara başlandığı sırada kendisinin şeh
remaneti arşivini düzenlemekle görevli 
Haz'ine-i Evrak başkatipliğine tayin edil
diğini. karşılaştığı engellemelere rağmen 
önce ll. lll ve IV. ciltleri kısa sürede ta
mamladığını. V. cildin araya savaşın gir
mesi yüzünden dört yıl sonra hazır olabil
diğini. son olarak da eserin teorik çerçe
vesini teşkil eden ı. cildi telif ettiğini söy
lemektedir. 

Çalışmanın en özgün ve önemli kısmını 
oluşturan . "Tarih-i Teşkilat-ı Belediyye" 
başlıklı 1. cildi beş kısma ve her kısım bab 
ve fasıliara ayrılmıştır. Mukaddimenin ar
kasından belediye kavramı hakkında bilgi 
verilmekte, ardından birinci kısım başla
maktadır. Bu ciltte yer qlan bazı başlıklar 
Batı'da şehir ve belediye teşkilatı tarihi. 
İslam kültüründe belediyeye dair husus
lar, İslam ülkelerinde belde ve belediye 
işleriyle ilgili görevliler. esnaf teşkilatları, 
halkın iaşesi ve narh işlerine dair mese
leler. zabıta görevleri ve tarihçesi, imar, 
inşa. yol tahsisi ve itfaiye teşkilatı gibi hu
suslar yer almaktadır. Eserin üçüncü kıs
mı asıl konuyu oluşturan Osmanlı toprak
larında belediye teşkilatma ayrılmıştır. 
İlk planlamada cildin sonunda İstanbul 
şehreminlerinin hal tercümesinin yazıl
ması düşünülmüş ve bununla ilgili çalış
ma tamamlanmışken hacim yüzünden 
bundan vazgeçilerek sadece şehremin
lerinin isimlerini ve görev sürelerini bildi
ren liste ile yetinilmiştir. 1. cildin sonunda 
isim, münderecat ve kaynaklara ait genel 
bir indeks vardır. 
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