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ÖZET 

 

Başta Osmanlı Devletinin hükmü altına olan ülkelerin halkları olmak üzere çoğu 

insanlarda Osmanlı Devletinin hayatın birçok alanında geride kaldığı düşüncesi yaygındı. 

Aynı suretle çoğu yazarlarda, Osmanlının devlet anlayışının güvenlik işleri ile uğraşma ve 

devleti savunma fikri ile sınırlı olduğunu, kültür, sağlık ve yargı alanlarının ihmal edildiği 

düşüncesi hakimdi. Özellikle yargı alanını ele aldığımızda şeri mahkemeler kayıtları adı 

verilen dosyalarda bulunan Osmanlı belgeleri incelenmiştir, zira Osmanlı mahkemeleri 

işlerini Şeri Sicil defteri adı verilen deftere kaydederdi. Bu defterler bize Osmanlı Hukuk 

Dokümanı adı verilen tüm mahkeme işlerini bize taşımıştır. Osmanlının Arap Vilayetlerine 

bıraktığı bu kültürel ve bilimsel servet, bu vilayetlerde Osmanlının farklı dönemlerine ait 

yargının gelişimini bize ulaştırmış, yargı sisteminden ve hâkimlerin türlerinden bizi haberdar 

etmiştir. Zira Osmanlı döneminde yargı sisteminde ve hâkimlerde rüşvet olayı yaygın olup 

çoğunun adalet anlayışından uzak olduğu görüşü yaygındır. Bu duruma dayanarak bu 

çalışmamızın  Osmanlı döneminde Halep’te ki yargı anlayışına ışık tutacağız. Bu kapsamda 

Osmanlı Devletinin kadıları (Hâkimleri) tarafından birçok davada vermiş oldukları yargı 

hükümlerini ele alacağız, bu çalışmamızda evlenme, boşanma, evlat edinme, kişisel 

anlaşmazlıklar, alış, satış, miras, tereke dağıtılması, camilere imam hatip atamaları, vs. toplam 

on bir dava ele alınmıştır. 

Bu çalışmanın sonucunda araştırmacı birçok sonuca varmıştır, bunların başında Osmanlı 

Devletinin yargı sisteminin İslam Şeriatına dayanması sonucu elde edilmiştir. Ayrıca Osmanlı 

halkının büyük çoğunluğu Hanefi mezhebine mensup olduklarından ötürü kadıların 

(hâkimlerin) hepsi Hanefi mezhebine mensup kişiler olduğunu sonucunu da elde edinmiş 

oldu, ama halk arasında diğer İslam mezheplerine mensup kişilerin de olduğu için bazı özel 

durumlarda diğer mezheplerden fakihlere da başvurulurdu. Osmanlının son dönemlerinde 

Avrupa kanunlarına uymak amaçlı  Osmanlı yargı sistemine bazı yeni kanunlar getirilmiştir. 
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Osmanlı Döneminde Halep’te ki Yargı Anlayışı 

GİRİŞ 

Çoğu yazarlara göre, Osmanlının devlet anlayışının güvenlik işleri ile uğraşma ve 

devleti savunma fikri ile sınırlı olduğunu, kültür, sağlık ve yargı alanlarının ihmal edildiği 

düşüncesi hâkimdir. Şeri mahkemeler kayıtları adı verilen dosyalarda bulunan Osmanlı 

belgeleri incelenmiştir, zira Osmanlı mahkemeleri işlerini Şeri Sicil defteri adı verilen deftere 

kaydederdi. Bu defterler bize Osmanlı Hukuk Dokümanı adı verilen tüm mahkeme işlerini 

bize taşımıştır. Osmanlının Arap Vilayetlerine bıraktığı bu kültürel ve bilimsel servet, bu 

vilayetlerde Osmanlının farklı dönemlerine ait yargının gelişimini bize ulaştırmış, yargı 

sisteminden ve hâkimlerin türlerinden bizi haberdar etmiştir. Zira Osmanlı döneminde yargı 

sisteminde ve hâkimlerde rüşvet olayı yaygın olup çoğunun adalet anlayışından uzak olduğu 

görüşü yaygındır. Bu duruma dayanarak bu çalışmamızın  Osmanlı döneminde Halep’te ki 

yargı anlayışına ışık tutacağız. 

 

 

 

Osmanlının yargı temeli İslam şeriatına dayanmaktadır. İlk başlarda Kazasker yargının başı 

olmuş, sonradan yanına iki kadı daha atanmış, birisi Afrika diğeri ise Avrupa kadısı olmuştur. 

Kazaskerlerin yetkisi askeri yargı alanıyla sınırlı olmayıp bütün yargı alanlarını 

kapsamaktaydı, yargı memurlarını, hâkimleri ve nâiblerini atama yetkisi yine kazaskerlere 

aitti. Hiyerarşiye göre Kazaskerden sonra Payitaht Âlimleri (büyük âlimler) sonra payitahta 

uzak olan vilayetlerden (Bağdat, Sofya vs.) on şehir  sorumlusu olan küçük alimler 

gelmekteydi. İkinci derece ve altı kadıları ise üç sınıftan oluşmaktaydı bunlar, Müfettişler, 

Kadılar ve Kadı Nâibleri. Bütün yargı organları “Şeyh-ül İslam”
1, 

 unvanına sahip Asithane 

(İstanbul) müftüsüne bağlıydı. Şeyh-ül İslam ona iletilen yargı olaylarına fetva verirdi, 

Padişahlar devletin kaderini ilgilendiren savaş ve barış kararlarında Şeyh-ül İslamdan fetva 

talep ederlerdi.
2
 
 

 

                                                           
1
 Şeyh-ül İslam, yargının başını temsil etmekteydi, büyük ceza davalarına bakmasının yanı sıra ceza kanunu 

projeleri ona devredilirdi, hatta devlet onun emri olmadan savaşa bile kalkışmazdı, onun hükümleri kesin bir 

şekilde uygulanırdı, Kanuni Sultan Süleyman Şeyh-ül İslam’a yeni bir ofis açarak yeni ofise “Fetva Hane” adı 

vermiştir. Daha fazla bilgi için bkz.  Abdürrazzak İbrahim Yahya, Osmanlı Döneminde Mısır’da ki Yargı 

Tarihi(1517-1798). Kahire 1998. 
2
 Şafik Cuha, Tarihten Fotoğraf, Çeviri; Münir Balebeki, Beyrut, s107. 
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Osmanlı’da yargı anlayışı genel olarak İslam şeriatına özellikle de Hanefi mezhebine 

dayanmaktaydı. İslamın baş mezhepleri sayılan Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine de 

mensup olanlar da vardı. bü yüzden kadılardan hüküm ve kararlarında Hanefi mezhebine göre 

fetva vermeleri istenirdi, bazen de ceza hukukunda diğer mezheplerin fikrine başvurulurdu.
3 

Şeri mahkemeler İslam kanunlarına  ve özellikle Hanefi mezhebine göre  hısımların 

davalarına bakmaya ve çözümler üretmeye devam etti taki 1856 yılında Ceza Mahkemeleri 

kuruluncaya kadar, bununla birlikte ceza davaları dini mahkemelerin yetkisinden alınmıştır. 

Bu olay 1856 yılında Sultan Abdülmecit’in Islahat Fermanını namı diğer Hatt-ı Hümayun’u 

yayımlamasıyla birlikte gerçekleşmiştir.
4 

 

Dr. Abdülaziz Bayındır “Osmanlı Devleti’nde Yargı İşleri” adlı kitabında; Osmanlı’da 

ki yargının İslam’a ve özellikle de Hanefi mezhebine dayandığına ancak ceza davalarının 

Tanzimat’tan sonra ayrı mahkemelerde görüşüldüğüne değinmiştir. Şeri mahkemelerin hukuk 

kaynağı ise Hanefi fıkıh kitaplarının içerdiği kapıların olduğunu ifade etmiştir, bunlar yargı, 

karar, yemin, sulh, vekâlet, vs. kapılarıdır, ayrıca Usül’da gelen bazı kapıları da içermektedir. 

Yargı Kararları dergisi de bu konuların çoğuna değinmiştir. 

 

Mahkemeler işlerini Şeri Sicil adı verilen defterlere kaydederdi. Bu defterler mahkemelerin 

çoğu işlerinin bizlere taşıdı. Bu çalışmamızda Osmanlı yargısının, Şeri kaynaklarının ve 

Osmanlı Yargı Kanunu’nun kaynaklarını tanımayı amaçlamaktayız. 

 

Osmanlı Kanunlarının Kayıtlı Kaynakları 

Osmanlı halkının büyük çoğunluğu Hanefi mezhebine mensup kişilerden oluşmasının 

yanı sıra İâlamın baş mezheplerinden olan diğer mezheplere mensup kişiler de vardı (Maliki, 

Şafii, Hanbeli, vs.), bu yüzden yargı kararlarının çoğu Hanefi mezhebine göre alınması 

istenmekteydi. Bazen de sultanın izniyle diğer mezheplere başvurulurdu. O dönemde fetva 

yasama kaynağı idi. değindiklerimizin özeti şu şekildedir. 

 

Hanefi Mezhebi 

Hanefi mezhebi, fıkıh medreselerinin en büyüğüdür, bu medreselerden bütün 

dönemlerde büyük Müçtehitler yetişmiştir. Bu müçtehitlerin ve diğerlerinin fikirleri  Fıkıh 

kitaplarına kaydedilmiştir. Bu yüzden Hanefi mezhebine ait Fıkıh kitaplarında müçtehitlerin 

                                                           
3
 Bilimsel Gazete, 34. sayı, İstanbul, 1336, s113-114. 

4
 El-Beyyine(Kanıt), İsa Elseyit Cafer, El-Beyyine(Kanıt) Medya Şirketi. sayı33893. 
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aynı konu üzerinde ki fikir farklılıklarını görmekteyiz. Bu sebeple kadılar tek bir müçtehit 

fikrine bağlı kılınmasaydı aynı konu üzerinde birden fazla kararın çatışacağını görürdük ve 

toplumsal adaleti sağlayacak birliği koruyamazdık. Buna bağlı olarak Osmanlı, kadılara 

Hanefi mezhebine bağlı olarak hükümlerin görüşülmesini talep etmesiyle toplum adaletinde 

birliği sağlamayı başarmıştır, zira fikirlerden doğru olanı seçmek için belirli norm ve kriterler 

bulunmaktaydı. 

 

 

 

Diğer Mezheplere Göre Uygulamalar 

 

Hanefi mezhebinden farklı mezheplere bağlı vatandaşların davaları ise kadının uyduğu 

mezhepte öngörülen bir hüküm yoksa kadının da kararıyla kişilerin kendi mezhebinden olan 

bir fakihin davaya bakması icap etmektedir ve çıkan kararı kadının yürürlüğe koyması 

gerekmektedir.
5 

 

Hanefi Mezhebine Aykırı Uygulamalar 

 

Sultanın bir konuda kadılardan belirli bir fakihin fikrine tabi olmalarını isterse, o konu 

sadece kadıları ilgilendirmektedir, o konuda İslam şeriatına aykırı bir durum yoksa o durum 

ceza suçu teşkil etmemektedir. Sultandan gelen böyle bir emre dini açıdan uymak 

gerekmektedir.
6
 
 

Hanefi Mezhebine, diğer üç mezhebe, müçtehitlerin fikrine ve dört mezhepten olamayan 

âlimlerin fikrine aykırı bir fikir varsa ama o çağa uygun ve bir olaya çözüm getiriyorsa 

Sultanın emri ile o fikir uygulanırdı. Tanzimat Fermanında sonra Avrupa’dan uyarlanan 

kanunlar ise Sultanın emri ile uyulması gerektir. Bu konu üzerine biraz değineceğiz; 

 

Hanefi Mezhebine Aykırı Görüşler Uygulamak; 

Zamanın gereksinimlerine göre Hanefi mezhebine aykırı birçok kanun üretilmiştir. 

Dergide bununla ilgili birçok örnek bulunmaktadır, 1914 yılında Şeyh-ül İslam'a bağlı Fetva 

Merkezinde “ Yüksek Fetva Odası” adı verilen odada bu tür fikirler üretilmiştir ve çağdaş 

                                                           
5
  Ali Haydar, c4, s694. 

6
 Bkz, Şeyh-ül İslam Muhammed Bin Hüseyin(vefat 1092H,1681M), Ankaravi Fetvaları, Emire Matbaası, 

c1/s363. 
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olaylara uygun  fikirlerin araştırılmasını amaçlamıştır. Bu konuyla ilgili kanun maddesi şu 

şekildedir; 

Görüş Üretme Bölümü bir görüşün Hanefi mezhebine ya da diğer mezheplere aykırı olasına 

rağmen bir konu hakkında ve çağımıza uygun bir görüş olduğunu görürlerse, bu görüş 

hakkında bir rapor hazırlayıp Fetva Emin’ine sevk etmeleri gerekmektedir. 

Fetva Makamının onayladığı görüşün Sultana sunulup sultanın onayı ile de yürürlüğe 

girmekteydi. 

Mecelle “Sultan Abdülaziz döneminde hazırlanan Medeni Kanun niteliği taşımaktadır” 

yürürlüğe girdikten sonra yeni olaylarda belirli bir mezhebe bağlanma kalmamıştır. 

Mecellenin değişim heyeti bazı kurallar koymuştur, bu kuralların bazıları şu şekildedir; 

1. Kuran ve Sünnete aykırı görüşler kabul edilemez 

2. Fakihlerin bir olay hakkındaki görüşlerinde farklılık olursa çağın gereksinimlerine 

uygun ve olaya çözüm getirebilecek görüş kabul edilecektir. 

3. Yeni bir hüküm gerektirecek yeni bir olay çıkarsa Fıkıh prensiplerine uygun var olan 

benzer durumlardan yararlanılabilecektir 

4. Kadıların yetkileri eskiye nazaran sınırlandırılacaktır. 

5. Yeni içtihatlar çıkartılıp yürürlüğe girecektir. 

 

Mecellenin değişim heyetinin koyduğu yeni değişikliklerde ki üçüncü maddede Avrupa 

kanunlarından yararlanma yetkisi vermektedir. Medeni Kanunun 37. maddesi yeni içtihatlara 

örnek olabilir. Bu madde şu şekildedir; 

“ Şehrin hâkimi ya da naibi gelin ve damadın karşısında evlilik sözleşmesini hazırlayıp resmi 

kayıtlara geçirmesi gerekmektedir” 

Bu madde şu şekilde açıklanabilir; evlilik sözleşmesinin tarafların rızasıyla yapılan diğer 

sözleşmelerden şeriatın gözünde hiç bir farkı yoktur, şahitlerin bulunması şartı sözleşmeyi 

teyit ettiği gibi evlilikte de zinadan uzak olması için vardır, bu yüzden evlilik sözleşmesinin 

kadı ya da din adamı olmadan sadece şahitlerin bulunması yeterlidir. Buna rağmen nikah 

sözleşmeleri dini açıdan önem arz ettiği için camilerde gerçekleşirdi. Osmanlı devletinin son 

dönemlerinde nikah sözleşmesine özel kurallar bulunmamaktaydı, sadece iki şahit 

bulunmasıyla gerçekleşirdi. Bu durum çeşitli yolsuzluklara yol açtı, kadın haklarına aykırı 

durumlar meydana geliyordu, şeri açıdan sakıncası olmayan sadece iki şahit gerektiren evlilik 

şartlarını gerçekleştirmemiş kadınların evlenmesi gibi ama eşlerin haklarından anlayan bilinçli 

insanların bu olaya el atması başarılı olmuştur, evlilik sözleşmesinde başlık parasının resmi 

kayıtlara geçirilip hakları korunmuştur. Bu yüzden hâkimlere evlilik sözleşmelerinin 
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düzenleme yetkisi verilip Belediye vb. diğer makamların onayı gerekmeden resmi kayıtlara 

geçirme yetkisi verilmiştir. Hâkimden başka birine evlilik sözleşmesi düzenleme yetkisi 

verildiğinde o sözleşmenin  hâkim tarafından resmi kayıtlara geçirilmesi için onayı 

gerekmektedir zira hâkim her vatandaşın velisi niteliğindedir.
7 

Buna rağmen aileler sadece iki şahidin bulunduğu evlilik veya boşanma sözleşmesini 

reddedip hâkimin huzurunda  ki sözleşmeyi tercih etmektedirler. Bu konuyla ilgili örnek 

olaylar; 

 

Evlilik Sözleşmesi Olayı; 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te bakire Hacı Ebu Bekir kızı Naciye ve Necmeddin oğlu 

Ahmet’in, Selame oğlu Hacı Ahmet ve Hacı Ahmet oğlu Hacı Osman adlı şahitler huzurunda 

17 Dinar mihri mukaddem ve aynı meblağ ile mihri müeccel ile evlenmelerine karar 

verilmiştir. 

Mansur bin Ahmet Elkali, Ahmet bin Selame, Osman bin Hacı Ahmet”.
8 

 

Boşanma Davası Olayı; 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te Muhammed bin Reis Muhammed Balebki, şimdi onunla 

beraber mecliste bulunan zevcesi olan Cellum mahallesinden Hacı Muhammed kızı İhsane’yi 

Ömer bin Mahmud ve Cevher bin Abdullah şahitliğinde bir kere boşadığını beyan etmiştir, 20 

Dinar olan mihri müeccel’i ve tüm şeri haklarını zimmetinden beri kıldığını Muharrem ayının 

9’u, 993 Hicri tarihinde beyan etmiştir. 

Hacı Ahmet bin Bereket, Ömer bin Mahmut, Cevher bin Abdullah.” 
9 

 

Osmanlı yargısı sadece dürt mezhepten olan vatandaşların davalarına ilgili kalmakla sınırlı 

olmayıp, Müslüman ve gayri Müslim vatandaşların davalarıyla da ilgilenmekteydi, şu örneği 

verelim; 

 

Müslüman Suriyelilerle Bir Yahudi Suriyeli Arasındaki Borç Anlaşmazlığı Davası; 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te Hânun bin Zayin namı diğer İbni Ayıntâbi ve Sait Avsi namı diğer 

Şueyiriye ve İblifa Seit Hamevi, kendi zimmetlerinde bu kitabı taşıyan Yahudi Manahim bin 

Yaişi ye 700 Dinar olduğunu beyan etmişlerdir, bu paranın kendi aralarında  Halep’te 

                                                           
7
 Bilimsel Gazete,34.sayı, İstanbul, 1336, s113-114. 

8
  Şeri Mahkemeler Kayıtları (Halep), sicil 119, belge no.569, s95. 

9
  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 119, belge no.570, s96. 
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gerçekleşen kumaş satın alıp benden teslim aldıkları içindir, bu tarihten itibaren 11 aya kadar 

ödemeleri için evin tamamını ipotek edip ev Zebura’da bulunup, evinin karşısında Yasin bin 

elTirnavi, doğusunda çıkmaz sokak, kuzeyinde  Asin bin Salim el-yahudi, batısında Şeyh 

Muhammed Bağdadi bulunmaktadır, 10.Muharrem. 994 Hicri. 

Seydi Ahmet Tercüman Ahmet bin Mansur Elkali, Muhammed bin Elartukmuş, Kemal bin 

Bekir Elkali..”
10

 
 

 

Osmanlı Devleti son dönemlerinde Islahat ve Tanzimatla birlikte Avrupa yasalarından 

yararlanmaya başladı; 

“Devlet Başkanına itaat, suç ve şeriata karşı olmadığı sürece vaciptir”
11

. Bu yüzden 

Tanzimat’tan sonra birçok kanun yasaması yapıldı ve yürürlüğe girdi. Sultanın emri ile milli 

yasa olan Mecelle’yi, Arazi kanununu(1274-1858) ve Ceza kanununu(1256-1840/1267-1851) 

yürürlüğe soktu. Diğer yandan Avrupa'dan ithal edilen kanunları da yürürlüğe soktu. 

 

Avrupa’dan ithal edilen ve yürürlüğe giren kanunlar şu şekildedir;
12 

 

Ticaret Kanunu (1286-1869); çoğu kanunları 1808’de yürürlüğe giren Fransız Ticaret 

Kanunundan uyarlanmıştır. 

 

Kraliyet Kararnamesi ile yürürlüğe giren Ceza Kanunu(1274-1858); Büyük çoğunluğu 

Fransız Ceza kanununa dayanmaktadır. Sonradan bazı maddeleri silinip bazıları ise 

değiştirilmiştir. Bu kanuna birçok eklemeler olmuştur, en son değişiklikler 1911 ve 1915’te 

olmuştur. 

 

Ticari Yargı İlkeleri Sistemi(1278-1891); Fransız kanununa dayanmaktadır, Hukuk Yargı 

Sistemi gelene kadar Ticari mahkemelerde geçerliydi. 

 

Deniz Ticaret Kanunu(1280-1862); Fransız Deniz Ticaret Kanunu ışığında düzenlenmiştir, 

ayrıca Serdinya, Belçika, Falman, Sicilya ve Brusya kanunlarından da yararlanılmıştır. 

 

                                                           
10

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 131, belge no.624, s114. 
11

  El-Ankaravi, c1/s368. 
12

  El-Düstur(Anayasa), c1/s65 ve sonrası. 
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Ceza Yargı İlkeleri Kanunu(1296-1879); 1808 yılında yürürlüğe giren Fransız ceza kanunu 

çevirisi niteliğindedir. Bu kanun ülkemizdeki yargı organlarına girmiştir. 

 

Yargı İlkeleri Kanunu(1296-1879); bu kanunun temeli 1807 yayımlanan Fransız kanunudur, 

bu kanunun 54. maddesinde Mecelleye bağlanmayı içermektedir, bu kanun sadece resmi 

mahkemelerce uygulanmaktaydı, Ceza Yargı İlkeleri Kanunu da aynı durum geçerlidir. 

Hukuksal Yargı İlkeleri Kanunu ise 04.Ekim.1927 tarihine kadar geçerliydi. 

 

Kanun Kaynağı Olarak Fetva; 

Fetva, dini ve hukuksal davalarda bir soruya fıkhi bir cevaptır, hâkimler bazı dini ve 

hukuksal davaların çözümünde müftülere başvururdu. Bu durumda hâkimin aldığı karar 

zorunlu olup müftünün aldığı karar ise zorunlu değildir, bu yüzden vatandaş mahkemeye ya 

da saraya sunduğu bir başvuruyu beraberinde müftüden aldığı fetvayı da eklemekteydi, alınan 

kararın ya da çözümün müftünün aldığı karar doğrultusunda olmasını talep ederdi. Şeri 

kayıtlarda buna örnek olacak birçok olay vardır; bunlardan birisi; 

Ankara’da gayrı Müslim olan bir vatandaşın kilisesi vardı, Müftü Hamid o kilisenin 

restorasyonu için bir fetva çıkardı, o fetva şu şekildeydi:
13

 
 

“soru: Şehrin yakınlarında eski olduğundan tavanı tahrip olmuş bir kilise bulunmaktadır, 

onarsak olur mu? Allah sizden Razı olsun… 

Cevap: Olur, ve  Allah daha iyi bilir. Müftü Hamid yazmıştır” 

 

Zimmetliler(gayri Müslimler) bu fetva ile birlikte saraya bir talep yazıp kilisenin onarımını 

istediler ve saraydan Emr-i Şerif aldılar. Sonra Ankara kadısı emir doğrultusunda araştırma 

başlatıp kilisenin tavanını onarımını onayladı, raporda bu konuyla ilgili şöyle yazmaktadır: 

Ankara Zimmetlileri saraya uzun zamandır açıkta bulunan kilisenin tavanının tahrip olduğuna 

ve tıpkısı gibi restore edilmesi gerektiğine dair bir yazı yazdılar, ama bazıları bunun sadece 

para devşirmek için yapılan bir olay olduğu ve şeriata göre yasak olduğu gerekçesiyle 

yasaklamaya çalıştı. Ancak emir şu doğrultuda açıklandı; size emrim ulaştığında kilisenin 

tavanını tıpkı aslı gibi olacak şekilde onarılıp tekrar ibadete açılmasını istiyorum. Fetva da 

şöyle yazmaktadır; “Şehrin yakınlarında eski olduğundan tavanı tahrip olmuş bir kilise 

bulunmaktadır, onarsak olur mu? Allah sizden Razı olsun… Cevap: Olur, ve  Allah daha iyi 

bilir. Müftü Hamid yazmıştır” 

                                                           
13

  El-Ankaravi, c1/s369. 
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Fetvaya ve alınan karar sonucu bazı salih Müslümanlarla kiliseye gittik. Kiliseye giden yol 

duvarının ve kilise tavanının tahrip olduğunu tespit ettik ve aslı gibi restore edilmesini 

onayladık. Recep ayı sonlar 991 (Temmuz 1582).
14 

 

Osmanlı Şeri Mahkemelerinin borç, evlilik, boşanma, satış ve borcu yerine getirme gibi 

kişisel anlaşmazlık davalarıyla ilgili aldığı hükümler çeşitlenmiştir, ayrıca bu 

mahkemelerde  cami imamlarını atama, hırsızlık olaylarını çözme ve mülkiyet davaları ile 

ilgili hükümler çıkarılmıştır. Şeri kayıtlarda rastlanan bu davalara şu şekilde örnekler verelim; 

 

Bir Borç Olayı Davasında Hüküm; 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te Mevlamız ve Efendimiz Şeri Hâkimi huzurunda, Cebel Seman 

nahiyesine bağlı Tel Cibbin köyünden Mesut bin İsa ve aynı köyden Mendo bin Memduh 

zimmetinde Mensur bin Hüseyin’in Halep muamelesinden Şeri borç olan  60 dinar parası 

vardır, ve kendileri bu kişiye kefil olduklarını onaylamaktadırlar. 16.Muharrem.993 tarihinde.  

Mensur bin Elsamed Elkali, Hüseyin bin Muhammed, Hüseyin bin Seydi”
15 

 

Ev Alış Satışında Hüküm; 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te Mevlamız ve Efendimiz Şeri Hâkimi huzurunda, Hacı Rabah kızı 

Hatice, Halep’te bulunan Bin Cüneyd Mahallesini satmıştır, onu tanıyan Hacı Abdullatif bin 

Hacı Hassan ve Şeyih Samed bin yusuf, bu şeri belgeyi taşıyan Nasreddin Halebi bin Hacı 

Ahmet namı diğer Hacı Zilfe parasıyla kendine salon, kubbe iki Irak evi, kuyu, bodrum ve 

diğer ayrıntılarıyla konu olan Mahalleyi satın almıştır, Mahallenin mevkii; Hacı İbrahim’in 

evi karşısı, doğusunda Vâkıf bin Havace Garip’in evi, kuzeyinde Hacı Samed Zilfe ve 

batısında açık bir sokak bulunmaktadır. 120 Dinar ve bir adet altın yüzük karşılığında almıştır, 

Hatice'nin babası Ahmed bin Ali bu bilgileri şeri olarak doğrulamıştır, 09.Muharrem.993 

İbrahim bin Ahmet Halebi, Yusuf Yavaş Havace Recep, Ali Yavaş”
16 

 

Şeri Vesayet Davasında Hüküm; 

Burak Nizali, Ahmet Nizali ve Hasan bin Halebi huzurunda, rahmetli Abdülgani bin Hacı 

Hasanın çocukları olan Muhammed ve Belkıs’ın şeri vasisi olduğunu açıkladı, davasında 

                                                           
14

  El-Düstur(Anayasa), c1/s69-70. 
15

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 118, belge no.568, s94. 
16

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 119, belge no.571, s97. 
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bahsi geçen Ali bin Ahmet ile rahmetlinin velisine borç olarak 10 dinar ve 10 kuruş dinar 

gönderdiğini ifade etmiştir.
17

 

 

İmam Hatip Olayı Hükmü; 

“Bu Şeri Belgeyi Mevlamız ve Efendimiz Şeri Hâkimi Şeyh Şemseddin bin Şeyh Muhammed 

babası Şeyh Muhammed Mezbur yerine onaylamıştır, Babasının yerine bir ay boyunca Büyük 

Cami’de kuran tilaveti ve Hadis-i şerif okumayı babasının hâkim karşısında kendi 

rızasıyla  oğluna devrettiği onaylanmıştır. Zilhicce ayı sonları 995 yılı. 

Mevlamız Rızaeddin bin Şeyh Cemalettin, Şeyh Fethullah bin Ala, Hacı Muhammed bin 

İsmail”
18 

 

Hırsızlık Olayı Hükmü; 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te Mevlamız ve Efendimiz Şeri Hakimi huzurunda, Şeyh Kasım bin Şeyh 

Muhammed İmam, sayın Muhammed bin Zeyneddin, Hüseyin Halebi bin Şeyh Ömer, Hacı 

Muhammed bin Ali Bizri, Hacı Yunus bin Hacı Ali bin Hacı Şakir, Ahmet bin Hacı Celal ve 

Halep’teki Bizze Meydanı ahalisi haber ettiler ki; Hacı Hüseyin bin Muhammed namı diğer 

İbni Akil elHalvani söz konusu mahallede bulunan evinin kapısını geçen sene Kurban 

Bayramı açık bırakıp evden bazı eşyaların çalındığını ifade etti, Hacı Muhammed bin Hacı 

Muhammed Hallak adlı kişinin hırsız olduğu zannedilen kişinin doğru ve dürüst bir kişi 

olduğunu Allah’ın şeriatindan sapmayan bir zat olduğunu ifade etti.13.Muharrem.994. 

Hacı Nasır Hamami, Kemal bin Yusuf, Seyit bin Abdullah.”
19 

 

Çocuk Velayeti Davasında Hüküm; 

“Yukarıda bahsi geçen kişinin mevlamız Şeri hakimin karşısındaki ifadesine göre, Ziyab bin 

Kasım kızı olan Hatice bebek süt yaşını doldurduğundan ötürü ve çocuğun babasının yanında  

şeri yönden yetişmesinin daha sağlıklı olduğundan, babasının talebi üzerine  Hatice bebek 

ergenliğe girene kadar velayeti babasına verilmiştir.28.Muharrem.669. 

Ali bin Mustafa, Şeyih Kasım Elvekka, Ahmet bin Yusuf Derviş bin Muhammed”.
20 

 

 

Miras ve Terekenin Varisler Arasında Dağıtılması Hükmü; 

                                                           
17

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 120, belge no.573, s100. 
18

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 120, belge no.592, s81. 
19

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 124, belge no.604, s94. 
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“Merhum Ali bin Muhammed bin Hasan namı diğer Elbargut adlı kişinin varisi olan kardeşi 

Musa bin Muhammed Balak Elşami, annesi Muhammed kızı Amine’ye dava açtı ve şöyle 

idda etti, söz konusu rahmetli kardeşim hayattayken anneme emant olarak Direhm(para) 

bıraktı, ve o paranın iadesini talep ediyorum. 667 yılı Muharrem ayının ortalarında karar 

verildi. 

Yüsra Ahmet Tercüman, Bervane bin Abdullah, Muhamme in Elhur Emin.”
21 

 

Bir Köleyi Efendisinden Alp Azad etme Hükmü 

“ Meclis-i Şeri Şerif’te, Kura bin Yusuf adlı kişi, bu belgeyi taşıyan siyahi cinsten, uzun 

boylu, şaşı gözlü, alnında yara izi olan ve sağ elinde yanık izi olan Selim bin Abdullah adlı 

kişiyi efendisinden alıp Allah yolunda, Allahın rızasına talip olarak ahir gönde sevabının 

karşılığını Allah katından alarak özgürlüğüne bıraktığını ifade etti.18.Muharrem.994 yılı. 

Fahrulakarim Said Hasan Çavuşi, Hüseyin Çavuşi bin Hacı Musa, Said bin Nasreddin.”
22 

 

SONUÇLAR 

Osmanlı Döneminde Halep’te ki Yargı Anlayışını araştırdığımızda, elimize çeşitli olayların 

hükümleriyle ilgili birçok belge bırakan Osmanlı Devletinin Şeri kayıtlarını incelediğimizde 

aşağıdaki sonuçları elde ettiğimizi ifade edebiliriz; 

1. Osmanlılarda yaygın olan mezhep Hanefi mezhebi olduğundan Hâkimlerin (kadıların) 

hepsi Hanefi mezhepli kişilerden oluşmaktaydı. Diğer mezheplere mensup kişiler de 

Hanefi kadıların hükümlerine bağlı olmasının yanı sıra bazı özel durumlarda 

sorunların çözümünde diğer mezhepten fakihlere başvurulurdu. 

2. Osmanlının ilk dönemlerinde yargı basit olup tamamen İslam şeriatına 

dayanmaktaydı. İlk dönemlerde yasama organı tamamıyla yargının başı sayılan 

kazaskere bağlı idi, daha sonra farklı durumların gereğince kazaskerin yanı sıra 2 kadı 

daha atandı, birisi Avrupa diğeri ise Afrika kadılarıydı. 

 

3. İlk dönemlerde kazaskerlerin görevi askeri alanda hükümler vermenin yanı sıra yargı 

memurlarını ve kadı nâiblerini atamak olmuştur. 

4. Bağdat ve Sofya gibi farklı vilayetlerde büyük âlimlere yargılama ve sorunlara çözüm 

üretme yetkisi verilmiştir. 

                                                                                                                                                                                     
20

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 131, belge no.627, s117. 
21

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 132, belge no.628, s118. 
22

  Şeri Mahkemeler Kayıtları, sicil 124, belge no.602, s92. 
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5. Yargı, müfettişler, kadılar ve kadı nâibleri olmak üzere üç tabakaya ayrılarak 

derecelendirilmiştir. 

6. Osmanlı Devletindeki bütün yargı organları Şeyh-ül İslam unvanı verilen Asithane 

(İstanbul) müftüsüne bağlıydı, zira Şeyh-ül İslam ona iletilen bütün davalarda fetva verirdi. 

7. Şeri mahkemeler İslam kanunlarına  ve özellikle Hanefi mezhebine göre  hısımların 

davalarına bakmaya ve çözümler üretmeye devam etti taki 1856 yılında Ceza Mahkemeleri 

kuruluncaya kadar, bununla birlikte ceza davaları dini mahkemelerin yetkisinden alınmıştır. 

Bu olay 1856 yılında Sultan Abdülmecit’in Islahat Fermanını namı diğer Hatt-ı Hümayun’u 

yayımlamasıyla birlikte gerçekleşmiştir. 

8. Nikah sözleşmelerini incelediğimizde ilk dönemlerde iki şahidin bulunması zinadan 

uzak helal evliliğin ilanı için önemliydi ve bu sözleşme camide gerçekleşirdi. Daha sonra 

evlilik sözleşmesi kurallaştırılmaktan çıkarak sadece 2 şahidin bulunmasıyla 

yapılabilmekteydi bu da çeşitli yolsuzluklara ve kadın haklarını ihlale yol açmıştır. Sonra bu 

sorunları gidermek  amaçlı 37. madde yürürlüğe girmiştir, bu sayde nikah sözleşmesi 

resmileşip, belediyenin ya da nüfus dairesinin onayı gerekmeden şeri kayıtlara  geçirilmiştir. 

9. Osmanlının son dönemlerinde idari ve toplumsal alanlarda çeşitli reformların 

gerçekleşmesi sonucu Osmanlı yargısına yeni Avrupa kanunlarının girdiğini görmekteyiz. 
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