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Fakültesi Yeni ve son Zamanlar tarihi profesörü

Manisa Ortaokul tarih ö~retmenlerinden Ça~atay, ~ert Mahkeme sicilleri üzerinde incelemeler yaparken Yavuz Sultan Selim'in
o~lu ~ehzade Süleyman'a Manisa sanca~~n~~ idare etmek için
yollam~~~oldu~u bir siyasetnâme suretine rastlam~~~ve onu kopye
ederek tarih mecmualar~ndan birisinde ne~redilmek üzere Manisa
Mebusu Yusuf Hikmet Bayur'a göndermi~tir. Muhterem hocam
Yusuf Hikmet Bayur bu vesikan~n tetkikini ve ~imdiye kadar ne~redilmemi~~ise tah~iye ederek Belleten'de ne~retmemi uy~un buldular. Osmanl~~ imparatorlu~unda kanunla~t~rma hareketlerini geni~~
ölçüde ayd~nlatan ve bilhassa Ceza Hukuku tarihini ilgilendiren bu
vesikan~n ne~rinden bana da bir pay verdiklerinden dolay~~ Ça~atay'a ve say~n hocam Hikmet Bayur'a en derin te~ekkiirlerimi
sunar~m:
Slyasetname'nin ~ekle alt hnsusiyetleris

Siyasetnâme, Manisa ~ert Mahkeme sicillerinden kopye edilmi~tir. Osmanl~~Imparatorlu~unda, vilayet, sancak ve kazalara gönderilen kanun, fer~nan hatt~~Humayun ve siyasetnamelerin ne~ir ve
tatbiklerine geçilmezden önce ~ert sicillâta yaz~lmas~~ kanun kuvvetinde bir anane oldu~undan Manisa ~ert Mahkeme sicillerinde
bulunan siyasetnâme muhteva itibariyle orijinalinin tam benzeri olarak kabul edilebilir. Siyasetnâmenin hangi tarihte yaz~ld~~~~ve
Manisa'ya ne vakit varm~~~oldu~una dair her hangi bir i~arete
rastlanmam~~t~r. Fakat Yavuz Selim'in 1512 tarihinde Padi~ah oldu~u bilindi~inden, Padi~ahl~~~n~n ilk y~l~nda veya y~llar~nda Manisa'ya gönderilmi~~olmas~~ ihtimal dahilindedir. Siyasetnâmenin
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yaz~s~~okunakl~, üslubu aç~kt~ r. Terimler tamamen halk dilinde kullan~ lan kelimelerdir. Siyasetnameyi içine alan defterin bir kaç yaprak' y~rt~lm~~~oldu~u için ele geçen maalesef eksiktir.
Siyasetnamenin Karakteri.

Siyasetnâme, Manisa sanca~~n~~ idareye memur olan ~ehzade
Süleyman'~n iste~i üzerine Yavuz Sultan Selim taraf~ndan gönderilmi~~bir ceza kanunnamesi mahiyetindedir. Hükümleri Manisa
sanca~~n~n merkezi için oldu~u kadar bu merkeze ba~l~~ ~ehir, köy
ve kasabalar için de cartdir. Meriyet mevkiine konulmazdan önce
miinadiler vas~tasiyle halka bildirilmesi ve tan~t~lmas~~ ~art ko~ulmu~tur. Siyasetnâme hükümlerinin suç i~lenen yerlerin Kad~lar~~
taraf~ndan tatbik edilece~i i~aret edilmi~tir.
Siyasetnamenin hükümleri.

Suçlar~n nevi bak~m~ndan Siyasetnâmeyi be~~bölüme ay~rmak
mümkündür.
Zina üzerine l~ükümler:
K~z ve o~lan kaç~rmak, bir eve zorla girmek ve bir kad~n
yahut k~z~~ kaç~rma~a te~ebbüs etmek suçlar~n~~ yapan~n cezas~~
içme~i 1) nin kesilmesidir. K~z veya kad~n kaç~rarak zorla nikâh
ettiren, zorla bo~at~lacak ve sakal~~ kesilerek dö~illecektir. Pezevenklik edenin ise aln~~ da~lanacakt~r. Avrat ile yakalanan bir
kimse için Siyasetnamede husust bir hüküm konmam~~, ~er'an terettüp eden ceza ile bu suç i~leyenin cezaland~r~laca~~~kaydedilmi~tir.
Katil vakas~~üzerine hüldinzler:
Katil vak'as~nda dört durum gözetilmi~tir:
Birinci durum; adam öldüren kimse öldürdü~ü kimsenin yerine
öldürülecektir.
Ikinci durum; bir cemaat içinde adam öldürülmü~~ise; cemaat
suçluyu bulup meydana ç~karmak mecburiyetindedir. E~er adam
öldüren bulunmazsa, cemaat hepsedilecek ve durum Padi~aha
bildirilecektir. Cemaatin cezas~~Padi~ah taraf~ndan tespit edilecektir.
Üçüncü durum; cinayet köy içinde veya mahalle içinde i~lenmi~~ise; köy ve mahalle halk~~ adam öldüreni bulma~a mecburdurlar. Bulmad~klar~~takdirde diyet vermekle mükelleftirler.
1) Fatih kanunniimesini incelemi~~olan Mehmet Ariee göre bu kelime dizin
alt~ndaki kemik demek olan « ~ncik » manas~na gelebilir.
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Dördüncü durum; cinayet, ana, baba ve akraba ~ahs~nda i~lenirse, cezas~~ ~eriat hükümlerine uygun olarak verilecektir.
H~rs~zl~k vak'as~~ üzerine hükümler :
Muhtelif durumlar gözetilmi~tir; s~rasiyle ~unlard~ r:
Birinci durum; esir çalan, esir kaç~ ran, dükkân açan ve bir
kaç kere h~ rs~zl~ k yapm~~~olan kimse as~lacakt~ r.
Ikinci durum; h~ rs~zl~k bir cemaat içinde (bir bölük halk içinde) olursa, cemaat tehdit edilerek h~rs~z meydana ç~kar~lacakt~r.
Ç~ kar~lmazsa cemaat hapsedilecek, durum Padi~aha bildirilecek
ve Padi~ah taraf~ndan tayin edilecek ceza tatbik edilecektir.
"Üçüncü durum; köy içinde veya mahalle içinde olacak h~ rs~zl~klarda köy ve mahalle halk~~ h~ rs~z~~ bulmakla mükelleftir.
Dördüncü durum; bir kimsenin elinde veya evinde çal~nm~~~
e~ya bulunursa ve bu e~ya da sat~ n al~nm~~~ise, kimden sat~n al~nd~~~~ara~t~r~lacakt~ r. Bulunmazsa, sat~n alan adama i~kence edilecektir.
Be~inci durum; kervansarayc~ lar, sabahleyin kervansaray~n kap~lar~n~~ açmadan halka çal~ nm~~~e~yalar~~ olup olmad~~~n~~ soracaklard~r.
Kervansaraydan ç~ kt~ ktan sonra vaki ~ikayetler muteber
Kervansarayc~~ böyle bir muameleye giri~meden kap~lar~~ açarsa
sonradan vaki olacak h~rs~zl~ k ~ikayetlerinden mesul tutulacakt~ r.
Kervansaraydan çal~nan e~ya, kervansaray~n haricindeki kimseler
marifetile çal~nm~~~ise, zan ve ~üphe alt~ nda olan kimseler tehdit
edilerek h~ rs~z meydana ç~kar~lacak ve çal~nm~~~ e~ya sahibine geri
verilecektir. E~er kervansaraydan baz~~ kimseler hariçtekilerle sözbirli~i ederek e~ya çalm~~~ise, yine tehdit ile h~rs~z~n meydana
ç~kar~lmas~na çal~~~lacakt~ r. H~ rs~z meydana ç~kar~lmazsa, kervansaray da mahalle içinde yap~lm~~~farzedilerek o yoldaki cezalar
tatbik edilir.
Alt~ nc~~ durum; h~ rs~z sipahi tayfas~ ndan ise, ve ölüm cezas~na
müstahak ise, hapsedilerek durum Radi~aha bildirilecektir.
Yedinci durum; bir kimsenin h~rs~zl~~~~örf ile sübut bulsa kad~~
önce hakk~nda cezan~ n tatbikine müsaade verir.
Yankesicilik ve cerh üzerine hükümler :
Yankesici ile adam b~çakl~yan hakk~nda iki durum bahismevzuudur. Bu i~leri yapan kimsede yankesicilik ve adam b~çaklamak
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adet hükmünde de~ilse, b~çak k~zd~r~l~ p kollar~~ üzerinde gezdirilecektir. Yok e~er yap~ lan i~~bir itiyad neticesi ise yapan adam~n eli
kesilecektir.
5) ~ehirlerde ve köylerde kundakç~l~ k üzerine hüküm/er:
~ehirlerde ve köylerde evlere ate~~verilmesi takdirinde zannalt~nda kalan kimse tehdit edilerek kundakç~~ meydana ç~kar~lacakt~ r. E~er kasten ate~~vermi~~ise, as~lacakt~ r. I~ten haberi olup
da haber vermeyenler de ba~ka yere sürülecektir.
Slyasetnlimenin tarihi önemit

Osmanl~~ müesseselerinin tetkikinde umumiyetle Fatih Mehmet
kanunnâmesile Kanuni Süleyman kanunlar~~ üzerinde duruldu~u
malûmdur. Fatih Mehmet, kendinden önce gelen padi~ahlar devrinde ne~redilen kanunnâmeleri toplatm~~, s~ ralatm~~, icap eden de~i~iklikleri yapt~ rm~~~ve tamamlatarak kendi ad~ n~~ ta~~yan kanunnâmeyi tertip ettirmi~tir. Kanuni Süleyman da bir çok yeni kanunlar
yaparak Kanuni ismini alm~~t~ r. Gerek Fatih Mehmet, gerekse kanuni Süleyman kanunlar~nda ba~ka hükümdar taraf~ndan tertip edilmi~~olan kanuni hükümlerin neden ibaret oldu~u aç~ k bir ~ekilde
bilinmiyor. Halbuki müesseselerimizin inki~âf~n~~ takip etmek bak~m~ ndan bu cihetin bilinmesi bilhassa ehemmiyetlidir. Tarihi
Osmani encümeni mecmuas~~ n~ n ç~ kt~~~~ s~ ralar bu ehemmiyet göz
önünde tutuldu~undan Viyana kütüphanesinde mevcut ve Fatih ile
Kanuni Süleymana ait olarak gösterilen kanunnâmelerin fotografileri getirtilerek mecmuada Mehmet Arif taraf~ ndan ne~redilmi~lerdir.
Fakat bu kanunnâmelerin ne~ri münasebetile kanunla~t~ rma meselesine verilen maliimat sarih de~ildir. Yaln~z Kanuni Süleyman,
kanunnâmesinden bahsedilirken, bu kanunnâmedeki baz~~ maddelerin Sultan Selim zaman~ nda tanzim edildi~ine i~aret edilmi~tir.
Yavuz sultan Selim Siyasetnâmesi bilhassa bu vuzuhsulu~u gidermektedir. Siyasetnamedeki ceza hükümleri Fatih kanunnâmesinde
pek muhtasar olarak mevcuttur. Halbuki ayni ceza hükümleri
Kanuni Süleyman kanunnâmesinin içine tamamen girmektedir.
~u halde Kanuni Süleyman ta~~d~~~~Kanuni ismini k~smen olsun
babas~ na borçlu demektir.
Slyasetnamenin hukuki ehemmiyetis

Mukaddimemizde i~aret etti~imiz vechile siyasetnâme gerek
kanunla~t~ rma hareketleri, gerekse ceza hukuku bak~ m~ ndan önemli
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bir vesika te~kil etmektedir. Osmanl~~ imparatorlu~u idaresini
keyfi bir idare olarak kabul eden hukukcular bu siyasetnâmenin
maddeleri üzerinde durarak kanaatlerini de~i~tirebilecek neticelere
varabilirler. Tanzimattan önce memleketimizdeki ceza hukuku bahsi
ile u~ra~an hukukcular da, Osmanl~~ ceza hükümlerinin münhas~ ran
~eri hükümlerden ibaret olmad~~~n~, ~eriat yan~nda örfün ve devletin geni~~pay~~ oldu~unu tebarüz ettirebilirler kanaat~nday~ z.
Siyasetnamenin Kanuna Süleyman Kanunnâmesile mukayeseal

Yavuz Sultan Selim'in o~lu ~ehzade Süleyman'a gönderdi~i
siyasetnâmenin, Kanuni Süleyman devrinin kanunla~t~ rma hareketleri üzerinde ne derece tesir etti~ini anlamak için Siyasetnâme
metnini ne~rederken icabeden tah~iyelerle mukayese etme~i uygun
bulduk.
YAVUZ SELIM'IN O~LU SÜLEYMAN'A GÖNDERDI~I
SIYASETNAMENIN SURETI
Ni~an-~~ ~erif-i ali~an-~~ sultani ve tu~ray-~~ giti sitan-i hakani
nefeze bilâvn-i süphani velyumn-u rabbani hükmü oldur ki ~imdiki halde Saruhan sanca~~~kudret-i du~u, disar izzeti~ar nur-~~ s~dk-~~
saltanat ve ki~ver-ka~ay-i nur-~~ had~ ka ve hilafet ve ferman-revay-~~
o~lum Süleyman ~ah' tayin ve tevfiz eyeyledim. Öyle olsa mumaileyh canibinden zikrolan sanca~~ n esirras~n~ n tedibi ve h~ rs~zlar~ n~ n siyaseti bab~nda dergah-1 madeletpenah~mdan siyasetnâme talep olunma~~n i~bu siyasetnâmeyi verdim
ve diyorum ki liva-i mezbureye müteallik ~ehirlerde ve köylerde
ve kasabalarda mazmunu nida olunup amme-i nasa ilam ve ilan
oluna, ba'de heza her kimden ~irret ve ~enaat sad~ r olur ise ol
yerin kad~lar~~ marifetile siyasetnâme mucibince hakk~ndan geline.
Mesela k~z ve o~lan çekip hiyanetle bir ecnebinin evine giren
kimesnenin 1) avrat ve k~z çekme~e bile varan kimesnelerin 2) içme~i kesile. K~z ve avrat çekip güçle nikâh ettirene cebirle bo~at~ p
ve nikâh edenin sakal~n kesip muhkem let edeler 3). Ve avratla
Kanuni Süleyman kanunnâmesinde ~öyledir: k~ z ve o~lan çeken kimesnenin ve hiyanet ile bir ecnebinin evine giren kimesnenin.
Kanuni Süleyman kanunnâmesinde löyledir : Kimesnenin.
Dökmek manas~ nad~ r.
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tutulan~n ~eran siyaseti ne ise icra oluna ve adam öldüren kimesneyi öldürdü~ü kimesnenin yerine öldüreler. Bir kaç kere h~ rs~zl~~~~
olmu~. 1) Kimseyi asalar ve pezevenklik edenin aln~na da~~edeler.
Ve bir bölük halk içinde adam ölse tehdit edip bulduralar. Bulmazlar ise ol halk~~ tutup hapsedip dergâh~~ muallâya bildireler 2 ). Ferman~~ kaza cereyan~m 3 ) anlar~ n bab~ nda ne veçhile sadir
olursa 4 ) mucibi ile amel edeler. Köy veya mahalle içinde adam
ölse veya kervan bas~l~ p hasarat veyahut bir köy aras~ nda ogurluk 5 ) ve haramilik olsa elbette h~ rs~z~~ 6 ) bulduralar 7 ) ç~ karalar
ve bir kimesnenin elinde ya evinde 8 ) ugurluk nesne bulunsa
sat~n ald~ysa satan~~ bulduralar. B ulunmazsa
i~kence edeler.
Me~er ki bul~cak ( buldu~u vakit ) getirip kad~ ya teslim edeler.
Veyahut yabanda bulundu~unu isbat ede, ama i~ kencede ihtiyat
edeler ki kabl-el-subut telefi nefis olm~ ya ve e~er i~kencede ölürse
davas~~ sorulm~ ya ve kârban sürücüler emin ve mutemed kimesneler
olup her sabah Kârvansaray halk~ na icazet vermeden Kervansarayda konan halktan istifsar edip kimesnenin r~zk~~ ve esbab~~ 9 )
sirkat ve nehb olmad~~~ n 10 ) mallim ve tahkik ettikten
sonra 11) Kervansaray kap~s~~ aç~ p sal~vere 12) ve e~er Kervansarayc~~ bu manay~~ ettikten sonra halka destur verici olsa sonra
Kervansaray halk~ ndan baz~s~~ r~zk ve esbab u~urland~~ derlerse
mesmu olunm~ ya. Ve e~er Kervansarayc~~ bu manay~~ etmeden halka
destur vermi~~olursa ol gece Kervansaray~ nda konan halk~ n nesnesi ugurlanm~~~olursa ki ugurland~~~~tahkik ola Kervansarayc~ dan
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: olmu~~kelirnesinden önce zehir kelimesi vard~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: bildireler yerine arzedeler denilmi~tir
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: cereyan denilmi~tir.
Ne veçhile sudur bulursa.
Ukurluk, h~ rs~ zl~ k manas~ nad~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: h~ rs~ z yerine ( ideni ) den;lmi~tir.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: buldurup ç~ karalar- denilmi~tir.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: takdim ve tehir vard ~ r. «evinde veya
elinde » denilmi~tir.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: Esbap kelimesi yoktur.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: olmad ~ k' ~eklinde yaz~ lm~~t~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnârnesinde: maliim ve muhakkak olduktan sonra
denilmi~tir.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: saray kapusun aç~ vere denilmi~tir.

S~YASETNAME

43

çünkü gaddarl~k oldu. Kervansarayc~ya ol u~urlanan nesnenin k~y
meti tazmin oluna 1). E~er Kervansaraydan nesne u~urlanmak
Kervansaray ta~ras~ nda bulunup 2) al~nmakla olursa ta~radan
mazanna ve müttehim olanlar~~ dutup ( tutup ) tehdit edip h~rs~z'
buldurup ald~~~~r~zk~~ ve esbab~~buldurup ~er'ile sahibine teslim
edeler 3). Ve e~er içeriden olan h~rs~ zla kavli ve ittifak~~ olmak
tevehhüm olunursa 4) içerden olan halkda fitne olanlan dahi tutup
~er'ile ve örfle tazyik edip ve tehdit edip 5) h~rs~z~~bulduralar.
bulunmad~ n 6) Kervansaray mahalle içinde olursa mahallede o~urluk olicak (olsa) hüküm her nice ise Kervansarayda dahi öyle ola.
Ve yan kesenin ve adam b~çaklayan~n âdeti ise elin keseler, e~er
âdeti de~ilse b~çak sanc~p gezdireler.
E~er bir ki~i atas~n~~ veya anas~n~~ veya akrabas~ndan birin 7)
öldürse emri ~er' nice ise öyle ola. ~ehirlerde ve köylerde olan
evlere od korlar evler yanarsa ~er'ile sabit olmay~ p bir kimesneye
töhmet etseler tehdit ile h~rs~z~~ 8) bulduralar. E~er maksadla 9)
etmi~~olursa asalar ve bilegelenleri yasak edip ilden süreler ve
h~rs~z Sipahi tayfas~ ndan olup her siyasete müstahak olsa hapsedip
dergah' muallâya arzedeler. Ve e~er ~5rf ile bir kimesnenin h~rs~zl~~~~
zâhir olursa kad~~olan kimesne 10) ehli örfe hüccet verip ehli örf
ol Hüccet mucibiyle as~ lmaya müstahak olan~~ asa ve kat'~~ uzva
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: Kervansarayc~~ bu manay~~ edip halka
destur vermi~~olup sonra Kervansaray halk~ ndan bir kimse r~zk~ m ve esbab~ n~~
uSurland~~ ise mesmu olm~ ya ve eser Kervansaraye~~ ol manay~~etmeden halka
destur vermi~~olup ol gece Kervansaray'da konan halk~ n nesnesi uSurlanm~~~
olup ki muhakkak ola Kervansarayc~ dan çok gadr oldu, u~ urlanan esbab~n
k~ ymetini Kervansarnyc~ ya tazmin (ettireler).
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde «bulunup » yerine denilip yaz~ lm~~t~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: teslim edeler yerine hülemeyleyeler
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: tevehhümden evvel .bir olmak» yaz~ lm~~t~r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: edip yerine «eyleyip yaz~ lm~~t~r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: bulunmad~ n yerine «bulunmazsa•
yaz~ lm~~t~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: akrabas~ ndan birin yerine akrabas~~~~
yaz~ lm~~t~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde; h~ rs~ z' yerine «ideni» yaz~ lm~~t~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmeqinde: ezer maksadla yerine ezer kasd ile
yaz~ lm~~t~ r.
Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde; «kimesne» kelimesi yuktur.
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müstahak olan~~ katil uzy edeler. Kad~~ bu bapta mani olm~ ya ve
siyasetini tehir ettirmeyip günah olan yerde ettireler ve h~ rs~z tayfas~~ i~kence ile 1) ikrar etse ve alâyim dahi delâlet eylese ol ikrar
muteber ola ve e~er bir h~ rs~z tutulup 2).

Kanuni Süleyman Kanunnâmesinde: i~ kence ile yerine 'i~kence de, yaz~ lm~~t~ r.
Manisa'da ele geçen Yavuz Selim Siyasetniimesi burada bitmelctedir.
Sonraki yaprak y~ rt~ lm~~~oldu~u için Siyasetnâme eksiktir. Kanuni Süleyman
Kanunnâmesinde bir iki fazla sat~ r~~ aynen yaz~ yoruz: «E~er h~ rs~ z malö~n olup
ol dahi bir kimesne için ~ erikimdir dise ve ol kimesne levend ve müttehim ise
i~kence edeler E~er müttehim de~il ise mücerret h~ rs~ z sözü ile i~ kence etmiyeter. Ve yaya ve müsellim ve yürük ve do~anc~~ vak~ f ve mülk olsun h~ rs~ z'
kaç~ p anlar~ n içine girse h~ rs~ z' anlara bulduralar e~er h~ rs~ z] vermezler ise
grametin çekeler ve h~ rs~ z~ n u~urlad~ d~~~n~~ sulara ~3deteler. E~er h~rs~ z bunlar~ n birisinden olursa siyaseti sair h ~ rs~ zlar gibi ola. (Tarihi Osman'. Enciimeni
mecmuas~~ eiiz' 15, Tefrika. Kanunnâmei-Ali-Osman).

