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TTAARR‹‹HH  VVEE  HHUUKKUUKK  BBAA⁄⁄LLAAMMIINNDDAA
‹‹MMPPAARRAATTOORRLLUUKKLLAARR  BBAAfifiKKEENNTT‹‹  ‹‹SSTTAANNBBUULL

DDrr..  BBaahhaadd››rr  AAPPAAYYDDIINN

Yaflad›¤›m›z flehir, ‹stanbul. Rivayete göre ünlü Frans›z Generali Napolyon
Bonaparte, nam› di¤er Küçük Korsikal›, “E¤er dünya tek bir devlet olsayd›, ‹s-
tanbul baflkenti olurdu” sözünü etmifltir. Nitekim ‹stanbul’un tarihi, evrensel
imparatorluklar›n tarihidir bir yerde. ‹mparatorluklar baflkenti unvan›n› hiç-
bir kent bu kadar hak etmez. Üç büyük imparatorluk Roma, Bizans ve Os-
manl› ‹mparatorlu¤u bu kentin koynunda teslim olmufltur zamana...

Roma ‹mparatorlu¤u; kurumlar›, ihtiflaml› yap›lar› ve yönetim entrikalar›-
n›n bin bir türlüsü ile o görkemli imparatorluk, IV. yüzy›lda fiilen ikiye ay-
r›lm›fl ve orta zamanlar olarak adland›r›lan Ortaça¤ bafllam›flt›r. Avrupa ta-
rihinin geleneksel biçimde üç bölüme1 ayr›lmas›nda orta bölümde kalan bu
dönemde, Roma’n›n tarihsel misyonunu ve kurumlar›n›, Do¤u Roma ya da
Nova (Nea) Roma olarak bilinen Bizans ‹mparatorlu¤u2 devralm›flt›r. Sonra-

1 Avrupa tarihi geleneksel ve flematik olarak üç ça¤a bölümlenir: ‹nsanl›k tarihinin bafllan-
g›c›ndan Antikitenin klasik uygarl›klar› olan Antik Yunan ve Antik Roma’n›n (I. Roma ‹m-
paratorlu¤u) y›k›l›fl›na kadar devan eden Antik Ça¤; Roma’n›n çöküflü ile ulusal monarfli-
lerin yükselifli, denizaflar› kefliflerin bafllamas› ve Protestan Reformasyon aras›ndaki dö-
nem Orta Ça¤; XVI. yüzy›l Sanayi Devrimi ile bafllayan ve günümüze kadar devam ettiri-
len zaman dilimi ise Modern Zamanlar olarak tan›mlanm›flt›r. Fakat belirtmek gerekir ki
bu tarihi dönemlendirmenin evrensel ölçekte bir kabullenilifli yoktur. Avrupa uygarl›¤›n›n
sonraki devirlerde kurdu¤u tarihsel egemenlik, Bat› Avrupa tarih yaz›m›nda bu ayr›m›n
klasikleflmesini sa¤lam›flt›r. 

2 Esasen “Bizans” ve “Bizans ‹mparatorlu¤u” ad›n› ihtiyatla kullanmak icap etmektedir. Bi-
zans, Konstantinopolis’in IV. yüzy›l öncesi yerlefliminin ad›d›r. Bu deyimin; imparatorlu-
¤un, kültürün ve halk›n ad› olarak zikredilmesi, Rönesans döneminde Alman Hümanist
Hieronyumus Wolf (1516-1580)’tan itibaren yayg›nl›k kazanm›flt›r. Yani Bizans, imparator-

“Bu flehr-i Sitanbul ki bî-misl ü behâd›r

Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâd›r”

Nedim
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ki yüzy›llarda Frenk ve Germen imparatorlar› Rex Romanorum yani “Roma-
l›lar›n Kral›” unvan›n› kullanm›fllarsa da bu kullan›m, Germen-Frenk reka-
betinde üstünlük söylemi olmaktan öte bir anlam tafl›mamaktad›r. Zira ku-
rumlar›, siyasi ve ekonomik örgütlenmesi, kültürü ve tarihsel misyonu ile
Yeni Roma, ‹stanbul flehrinde kurulmufl olan Roma’d›r3. 871’de Ludovic II
Bizans imparatoruna yazd›¤› bir mektupta, ona, Imperator Novae Romae
“Yeni Roma ‹mparatoru” diyerek gerçek Roma imparatorunun kendisi oldu-
¤unu belirtmek istemiflti4.

Bizans’›n, Roma’dan ayr›l›fl› ve ortaya ç›k›fl› rastlant›sal ya da bir hükümda-
r›n kuruntusu de¤ildir. ‹mparatorlu¤un baflkentinin do¤uya al›nmas›n›n
baflta güvenlik olmak üzere çok önemli iktisadi, siyasi ve dini sebepleri var-
d›r. Got ve Hun sald›r›lar› ile bozulan merkezi iktidar ve ekonomi, impara-
torlu¤un askeri ve idari aç›dan yeniden yap›lanmas› zaruretini ortaya ç›kar-
m›flt›. Bu çerçevede cumhuriyetçi gelenek terk edilerek merkezi yap› güçlen-
dirilmek istenmifltir. Ayr›ca asayiflin bozulmas› nedeniyle Roma’n›n iaflesini
sa¤lamak güçleflmiflti. Merkezin do¤uya kayd›r›lmas›, imparatorlu¤un tah›l
depolar› olan Karadeniz ve M›s›r’dan, baflkente daha güvenli ve kolay mal
çekilmesini sa¤layacakt›r. ‹mparatorlar›n Roma’n›n pagan inan›fl›n› terk
edip, H›ristiyanl›¤› devlet dini olarak daha kolay ilan etmek istemeleri de
ayr› bir neden olarak hesaba kat›labilir. Merkezin do¤uya tafl›nmas› süreci,
Iustinianus devrinde (527-565) Yeni Roma’n›n resmi ö¤retisinin kurumsal-
laflmas› ile tamamlanm›flt›r. Buna göre üç temel ö¤e vard›r: H›ristiyan dini,
Roma hukukundan gelen fikirler ve iktidar›n tanr›sal kökenli oldu¤u inan-
c›. Bu dönemden itibaren do¤ulu teokratik anlay›fl, Bizans’›n siyasal yap›s›-
n›n karakteristik bir özelli¤i haline gelmifltir5.

Yeni Roma’n›n neden ‹stanbul’da kuruldu¤u ile ilgili çeflitli görüfller ve efsa-
neler vard›r. Bunlardan en bilineni flöyledir: Roma ‹mparatoru Constanti-
nus, kendisinden önceki Roma ‹mparatorlar›n›n pagan/putperest inan›fl›n-

lu¤un resmi ad› olmaktan ziyade modern zaman tarihçili¤inin bir kullan›m›d›r. Nitekim o
devirlerde halk kendine Romal›, Türkler de onlara Rum, ülkesine de Rum ülkesi iklim-i
Rum derdi. Ayr›nt›l› aç›klama için bkz. ‹lber ORTAYLI, Türkiye ‹dare Tarihine Girifl, Tur-
han Kitabevi, Ankara, 2000, s. 18-19 

3 Ünlü hukuk tarihçisi BERMAN Avrupa hukuk tarihini kaleme ald›¤› eserinde bu meseleyi
hususiyetle de¤erlendirmifltir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harold J. BERMAN, Law and
Revolution, Harward University Press, Tenth Printing, Harward University Press, USA,
1999, p. 89

4 Ziya UMUR, Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Beta, ‹stanbul,1993, s.78-79
5 G.L. SE‹DLER, Bizans Siyasal Düflüncesi, Çev: Mete TUNCAY, Göçebe yay., ‹stanbul, 1997
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dan ayr›larak H›ristiyanl›¤a meyletmifltir. Fakat H›ristiyanl›k hala devletin
resmi dini olarak kabul görmüyor ve bask› alt›nda tutuluyordu. Yukar›da
söyledi¤imiz baflkaca nedenlerin de etkisiyle Constantinus, yeni ve tama-
men H›ristiyan bir flehir kurmak arzusuyla imparatorlu¤un merkezini do¤u-
ya tafl›maya karar vermifltir. Önce kendi do¤du¤u yer olan Nifl, sonra Sofya
ve Selanik flehirlerini düflünmüfltür. Bununla beraber o, özellikle eski Troia
(Truva) flehrinin bulundu¤u yeri be¤enmektedir. Hatta Constantinus bizzat
bu flehre giderek flehrin s›n›rlar›n› çizmifl, kap›lar›n› yapt›rm›flt›r. Fakat tan-
r›lar bir gece rüyas›nda ona, imparatorlu¤un merkezi olarak baflka bir yer
bulmas›n› söylemifltir. Bunun üzerine bu büyük Akdeniz ‹mparatorlu¤unu
elveriflli co¤rafi konumundan dolay› Bizans’ta6 kurmaya karar vermifltir. MS
324 senesinin sonbahar›nda inflaat›na bafllanan flehir, 326’dan itibaren art›k
Constantinopolis olarak an›lm›fl ve 11 May›s 330 tarihinde flehrin aç›l›fl me-
rasimi yap›lm›flt›r7. ‹stanbul kuruldu¤unda onun kadar büyük bir flehir, an-
cak ‹talya’daki Roma flehri idi. Fakat birkaç as›r içinde ‹stanbul’un istikrar-
l›, zengin ve güçlü bir imparatorlu¤un merkezi olmas›yla dünyadaki en bü-
yük flehir haline geldi¤ini görüyoruz. Yeni Roma, eskisini gölgede b›rak›yor-
du ve eskisi çöktükçe, fakirlefltikçe, nüfusu azald›kça yenisi ona inat genifl-
liyordu. ‹skenderiye, Roma, Antakya, ‹sfahan, Ba¤dat, fiam gibi büyük fle-
hirler dönem dönem ortaya ç›km›flt›r. Fakat yaklafl›k bin y›l boyunca ‹stan-
bul’dan daha parlak bir flehir olmayacakt›r8.

H›ristiyanl›k 325 senesinde Constantinus taraf›ndan imparatorlu¤un resmi
dini olarak kabul edildi9. Fakat ‹stanbul’da kurulan Yeni/Do¤u Roma gide-
rek Latin karakterini kaybederek Hellenize olmufl ve Latin kültürü etkisini
kaybetmifltir. Bu nedenle art›k Eski Roma’n›n siyasi varl›¤›n›n söz konusu
dönemde ortadan kalkt›¤› söylenebilir. Ayn› dönemlerde Eski Roma’da da
pagan inan›fl› terkedilmifl ve H›ristiyanl›k kabul edilmiflti. Siyasi bir otorite

6 Constantinus’un flehri yeniden kurmas›na kadar bu eski Bizans kasabas›n›n tarihte önem-
li bir rolü yoktur. Sadece küçük bir Megara kolonisi olarak varl›¤›n› devam ettirmekteydi.
‹lk kuruluflu MÖ VII. yüzy›la kadar uzanan bu kasaba, Megaral› göçmenler taraf›ndan bu-
günkü Kad›köy (Kalkedon) mevkiine infla edilmiflti. Birkaç sene sonra baflka bir Megaral›
grup gelip karfl› tarafa, Avrupa k›y›s›na, Bizans kolonisini kurdular. Byzas, buray› kuran
denizcilerin reisinin ad›d›r. Tarihçi Strabon ve Tacitus’un nakletti¤ine göre; Megaral›lar fle-
hirlerini nereye kurmalar›n›n uygun oldu¤unu kâhinlere sormufllar, onlar da “körler mem-
leketinin karfl›s›na” demifllerdir. Zira karfl›lar›nda bu kadar güzel bir yer varken Kalke-
don’da flehir infla edenlerin ancak “kör” olabilecekleri düflünülmekteydi. 

7 UMUR, Türk Hukuk Tarihi… , s.104-106
8 ‹lber ORTAYLI, Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek, Timafl, ‹stanbul, 2006, s. 10-11
9 BERMAN, Law and Revolution, p. 167
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bulunmayan Roma’da tek otorite ise Roma piskoposu idi. Böylece Latin Ro-
ma ile ‹stanbul aras›nda yüzy›llar boyunca derinleflerek devam edecek dini
rekabet bafllam›fl oluyordu. Velhas›l ‹stanbul, art›k dini bir merkez olarak da
tarihteki yerini alm›flt›r. 

“Dünyan›n hâkimi”, yani bütün dünyan›n imparatoru olman›n yolu ‹stan-
bul’a sahip olmaktan geçiyordu. Bizans imparatoru için bu unvan kullan›l›-
yor, mevcut di¤er imparatorlar›n hepsinin üstünde tutuluyordu. Hangi dev-
let güçlense ve evrensel egemenlik iddias›nda bulunsa gözünü ‹stanbul’a di-
kiyordu. Araplar, Persler, Hunlar, Latinler… Fakat her defas›nda flehrin mu-
azzam surlar› ve Bizans’›n üstün savunma teknikleri bu giriflimleri sonuç-
suz b›rakm›flt›. ‹stanbul, tüm ihtiflam› ile bir imparatorluk abidesi olarak
duruyordu. Bu s›rada “Dünya ‹mparatoru” olmak arzusunda olan ve bu ne-
denle ‹stanbul’u almak isteyen bir kifli daha vard›, Fatih Sultan Mehmet.  

30 Mart 1432’de Sultan II. Murad’›n o¤lu olarak dünyaya gelen bu çocuk, s›-
ra d›fl› geliflmeler nedeniyle iki kez Osmanl› taht›na ç›kmak durumunda kal-
m›flt›r. Zira çok küçük yaflta oturdu¤u hükümdar koltu¤undan 11 yafl›nda
iken kendi arzusu ile feragat etmiflti. Bu durum s›k görülen bir fley de¤ildi.
Fakat 1453 senesinde, 21 yafl›ndaki bu genç Do¤u Sultan›, o devirlerde fle-
hirlerin kraliçesi olarak adland›r›lan bir baflkenti kuflatt›: Constantinopo-
lis’i, yani ‹stanbul’u. O zamanlar tüm Avrupa ve Asya’n›n en büyük flehri
idi10. Bizans’a ait olan ‹stanbul, Osmanl›lar’›n Avrupa ve Anadolu’daki top-
raklar›n› birbirinden ay›rarak Osmanl› arazisinin tam kalbinde yer al›yor-
du. Bu yabanc› unsuru ortadan kald›rmak ve oluflmakta olan Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’na, ‹stanbul ile sa¤lam bir devlet merkezi hediye etmek genç
sultan›n ilk hedefi idi. fiehri fethetmek için bugün Rumelihisar› diye söyle-
di¤imiz Bo¤azkesen Hisar›’n› yapt›rd›. Kuflatma 53 gün sürdü ve 29 May›s
1453’te flehrin art›k yeni bir imparatoru oldu11. fiehrin teslim saati geldikçe
içerde, Bizans saray›nda da çözülmeler olmufl ve Türklerle yak›nlaflma çaba-
s› bafllam›flt›. Öyle ki ‹stanbul’un al›n›fl›na tan›kl›k etmifl tarihçi Dukas’›n

10 ORTAYLI, Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek, s.61-62
11 ‹stanbul’un fethine iliflkin en önemli birincil kaynaklar aras›nda Bizansl› tarihçi KRITO-

VULOS’un eseri bulunmaktad›r. ‹stanbul’un fethine bizzat tan›kl›k yapm›fl ve ilk elden
kaynaklardan faydalanm›fl nadir tarihçilerden biridir. Fatih’in tahta geçiflinden itibaren 17
y›ll›k olaylar› kaleme ald›¤› tarihini Fatih’e ithaf etmifl ve onun takdirini kazanm›flt›r. Ay-
n› zamanda kendisi de ‹mroz adas›nda bir idareci oldu¤u için o döneme dair gözlemleri dik-
kat çekici niteliktedir. KRITOVULOS, ‹stanbul’un Fethi, Çeviren: Karolidi, Kaknüs Yay.,
‹stanbul, 2005, s. 34-97
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anlat›m›na göre, o s›rada imparatorun yüksek memurlar›ndan birisi flu a¤›r
sözü etmifltir: “Ben flehrin ortas›nda Latin papazlar›n›n ayin taçlar› yerine,
Türk sar›¤›n› görmeyi ye¤ tutar›m”12. Teslim olmak üzere olan bu imparator-
luk flehrinde, 1204’te ‹stanbul’u ya¤malayan Latinlere ve yüzy›llard›r arala-
r›nda rekabet bulunan Latin Roma’ya itaat yerine, Osmanl› hâkimiyeti ter-
cih ediliyordu. K›sacas› ‹stanbul’da günefl 1453 May›s’›n›n son günlerinde
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun üzerine do¤uyordu. 

‹stanbul’un al›n›fl› s›ras›nda kullan›lan askeri teknikler ve taktikler o zama-
na kadar bilinenlerden farkl›d›r. Ateflli silahlar›n ve Rönesans tipi bir sava-
fl›n karakterini ihtiva eder13. Fetihin bundan baflka siyasi, tarihi ve dini bir-
çok önemli sonuçlar› vard›r. Bu nedenle Bizans, yani II. Roma ‹mparatorlu-
¤u’nun siyasi, idari, kültürel ve hukuk tarihimiz bak›m›ndan önemi büyük-
tür. Fakat günümüz tarihçili¤i bu önemi kavraman›n uza¤›ndad›r. Mesele
sübjektif bak›fl aç›s›yla ele al›nmakla ço¤u zaman tepkisel ya da milliyetçi ç›-
kar›mlara var›lmaktad›r. Esasen bu üç büyük evrensel imparatorlu¤un baz›
ortak özellikleri vard›r. Bir defa üçü de Akdeniz ‹mparatorlu¤u’dur. Akdeniz
ve Akdeniz dünyas› her üçünde de ekonomik, siyasi ve kültürel etkileri olan
mutlak bir co¤rafi gerçekliktir, k›saca Akdeniz onlar için yaflam›n kayna¤›-
d›r. Di¤er bir ortak özellik üç imparatorlu¤un da s›n›rlar›n›n her an de¤ifl-
ken ve içinde yüzlerce din ve dilin yaflad›¤› çok milletli bir toplumsal yap›ya
sahip olmas›d›r. ‹stanbul flehri, iflte bu çok uluslu imparatorluklara yaklafl›k
1600 y›l baflkentlik yapm›flt›r. Bu yüzden tek bir imparatorlu¤un, dinin, mil-
letin ya da dilin ötesinde bir tarihselli¤e sahiptir. 

‹stanbul, din ve hukuk tarihi bak›m›ndan büyük önem arz eder. Hem dini
hem de hukuki aç›dan ‹stanbul’da bulunan kifli üstün otorite sahibi, yüksek
bir makamd›r. Nitekim Bizans imparatoru “dünya imparatoru” s›fat›na sa-
hip olmakla arabulucu (hakem), “imperator pacificus” statüsünde bulunur-
du. ‹mparatorluk ayn› zamanda dünya bar›fl›n›n “gözeticisi” anlam›na geli-
yordu. Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u almas›ndan sonra ayn› statüyü
Osmanl› ‹mparatoru da kazanm›fl ve arbiter mundi, yani dünya hakemi ol-
mufltur. Zira o tarihe kadar Osmanl›, kurumsal örgütlenmesi ve ideolojisi ile
bir imparatorluk say›lm›yordu. Fakat Constantinopolis’in, yani ‹slam ülke-
lerinin o zamanki deyifliyle Konstantiniyye’nin al›nmas›ndan sonrad›r ki Os-
manl› gerçek bir imparatorluk olmufltur. ‹mparatorluk karakteri k›sa süre-
de Osmanl› kültür hayat›nda, sanat›nda ve saray protokolünde etkilerini

12 Georg OSTROGORSKY, Bizans Devleti Tarihi, TTK, Ankara, 1999, s.523-524
13 ORTAYLI, Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek, s.61-62
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göstermifltir14. Kald› ki Fatih, ‹stanbul’u fethinden sonra kendisini ayn› za-
manda Roma ‹mparatoru ilan etmifl, böylece evrensel egemenli¤ini vurgula-
m›fl oluyordu. Ayr›ca t›pk› Roma ve Bizans imparatorlar› gibi dinsel otorite-
yi de kiflili¤inde toplamakla mutlak egemen olarak, en yüksek dini ve siyasi
makam statüsüne sahiptir15. 

‹stanbul’un hukuk tarihi bak›m›ndan öneminin kayna¤›, günümüz hukuk
sisteminin temeli olan Roma Hukuku’na dayanmaktad›r. Roma hukuk siste-
mi ve müesseselerinin en önemli kodifikasyon16, yani yasalaflt›rma faaliyeti
438’de, Theodosius II zaman›nda ‹stanbul’da bafllam›flt›r. Iustinianus dev-
rinde (482-565) ise hukuk profesörlerinden oluflan heyetlerin uzun çal›flma-
lar› sonucunda dünya hukuk literatürünün en önemli eserlerinden biri say›-
labilecek Corpus Iuris Civilis meydana getirildi17. Dünyadaki belli bafll› hu-
kuk sistemleri bu eserde ortaya konan kurum ve ilkeler üzerinden biçimlen-
mifltir. Bu önemli eser, o dönemde ‹stanbul flehrinde bulunan üniversite ça-
t›s› alt›nda haz›rlanm›flt›r. 1940 sonlar›nda, Avrupa’da yap›lan bir rektörler
toplant›s›na kat›lan ‹stanbul Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Profesör S›d-
d›k Sami ONAR, “En eski üniversite benim. Onu ben temsil ediyorum; dola-
y›s›yla protokoldeki yerim de öncelikli olacakt›r” demifltir. Bunun üzerine
Sorbonne, Prag ve Cambridge gibi köklü üniversiteler ‹stanbul Üniversite-
si’ne öncelik vermek durumunda kalm›flt›. Yersiz bir övünme de¤ildir bu. Zi-
ra ‹stanbul flehrinde üniversitenin tarihi Theodosius devrine kadar uzan-
maktad›r. 

Baz› tarihçiler kurumlar› ve tarihsel devaml›l›¤› bak›m›ndan üç Roma ‹mpa-
ratorlu¤u oldu¤unu söylerler18. Birincisi Latin Roma, ikincisi Do¤u Roma
yani Bizans, üçüncü Roma ise Osmanl›’d›r. Fakat birincisi pagand›r, polite-
ist bir karakter göstermekle çoktanr›l› bir inan›fl› bar›nd›r›r bünyesinde.
‹kinci Roma ‹mparatorlu¤u H›ristiyan’d›r. Bu itibarla ‹stanbul, H›ristiyanl›-
¤›n, devletin resmi dini oldu¤u ilk siyasi merkezdir. Üçüncü Roma da Müs-
lüman’d›r, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’dur. Üç imparatorluk aras›nda kurumla-

14 UMUR, Türk Hukuk Tarihi, s.104-106; ORTAYLI, Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek, s. 63,71 
15 BERMAN, Law and Revolution, p. 168
16 Kodifikasyon: Yasal düzenleme haline getirme; da¤›n›k durumda var olan yaz›l› ve yaz›s›z

bütün hukuk kurallar›n› birlefltirmek, sistematize etmek. 
17 BERMAN, Law and Revolution, p. 204-205; Recai G. OKANDAN, Umumi Hukuk Tarihi

Dersleri, ‹stanbul, 1952, s. 433-437
18 OSTROGORSKY, Bizans Devleti Tarihi, s.527; ‹lber ORTAYLI, Son ‹mparatorluk Osman-

l›, Timafl, 2006, s. 45
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r›, idari usulleri ve yay›l›m bölgeleri itibariyle belirgin bir devaml›l›k göze
çarpar. Bu benzerlikler tesadüfî de¤ildir. Co¤rafi, iktisadi ve siyasi zorunlu-
luklar›n bir sonucudur. Devaml›l›¤a iflaret eden en önemli kurumlar›n bafl›n-
da ise idari ve hukuki kurumlar gelmektedir. Çünkü bu co¤rafyada idari ve
hukuki kurumlar, siyasal iktidarlar için ço¤u zaman mecburiyetler ya da
reddi miras yap›lamayacak mutlak devaml›l›klar anlam›na gelmektedir.

Osmanl›lardan önce kurulan kimisi Müslüman bir çok Türk devletinde hü-
kümdar›n, sultan›n ya da hakan›n do¤rudan do¤ruya kendi iradesine daya-
narak kanun koyma yetkisi vard›. Osmanl› prati¤inde bu gelene¤in yerlefl-
mesini sa¤layan anlay›fl›n izleri fetih politikas›nda yatmaktad›r. Zira Os-
manl› idaresi bir yeri fethetmeden önce oran›n tüm yasa, örf ve teflkilatlan-
mas›n› ö¤renirdi. Buna göre Osmanl› idarecileri, fethedilen topraklar›n ya-
salar›n›, örfünü ve kurumlar›n› ortadan kald›rmaya çal›flmaz, yerel nitelik-
teki birçok kanunu muhafaza ederdi. Böylece yeni idarenin yerleflmesinden
do¤acak kar›fl›kl›klardan kaç›n›l›r ve muhtemel yerel direnifller engellenmifl
olurdu. Ayr›ca birçok deneyim de köklü de¤iflikliklerin vergi gelirlerinde
azalmaya yol açt›¤›n› göstermiflti. Yeni bir bölge fethedildi¤i zaman tahrir
emini yaln›zca fleriat ve Osmanl›’n›n temel hukuk ilkelerine karfl›t olan uy-
gulamalar› kald›r›rd›. Di¤erlerini kaydedip padiflah›n onay›na sunulmak
üzere baflkente gönderirdi19. Müslüman Türk devletlerinde flerîat› aflan Os-
manl› hukuk düzeninin temelinde bu gelenek yatmaktad›r. Buna göre flerî-
at›n düzenleme alan›na girmeyen konularda hatta bazen girdi¤inde bile dev-
letin kanun koyma gücü vard›r. Hükümdar›n devlet içindeki mutlak iktida-
r›n›n tezahürü olan bu durum, ayn› zamanda bu mutlak otoriteye eklemlen-
mifl güçlü bir bürokrasi ve devletin ç›karlar›n›n her fleyden üstün tutulmas›
prensibinin de göstergesidir20. 

19 Halil ‹NALCIK, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Klasik Ça¤ (1300-1600), Eren yay., ‹stanbul, 2003,
s. 77.

20 ‹NALCIK, Osmanl›’da Devlet, Hukuk, Adalet, s. 27-46; Orta Asya hukuk gelene¤inin en
önemli eserlerinden biri Mo¤ol ‹mparatorlu¤u hakan› Cengiz Han’›n Büyük Yasa’s›d›r. Bu
yasay› pür Mo¤ol yasas› olarak de¤erlendirmek yerinde de¤ildir. Hukuku ve kurumlar› ile
teflkilatlanm›fl Orta Asya kavimlerinin müflterek hukuku söz konusudur. Zira böyle kap-
saml› bir yasan›n tek kiflinin zihninden ç›kmas› olas› de¤ildir. Umumiyetle Cengiz Han’›n
emriyle oluflturulan bir heyet taraf›ndan Mo¤ol ve Türkler aras›ndaki devlet idaresine dair
ortak örf ve hukuki esaslardan tedvin edildi¤i ileri sürülmektedir. Nitekim büyük yasan›n
haz›rlanmas›na özellikle Mo¤ol bürokrasisine mensup Çinli ve Uygurlu devlet adamlar›n›n
katk›s› büyük olmufltur. Mo¤ol hukuku hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. A. Konstantin
d’OHSSON, Mo¤ol Tarihi, Çeviren: Bahad›r APAYDIN, Nesnel Yay., ‹stanbul, 2008.
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‹stanbul’un Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti olmas›yla bafllayan dö-
nem, Osmanl› hukukunda kanun yapma gelene¤i bak›m›ndan yeni bir döne-
mi ifade eder. fiöyle ki, yukar›da belirti¤imiz üzere Osmanl› hukuk düzeni
dinsel temelli fleriat ile ondan ba¤›ms›z flekilde geliflen seküler karakterli hu-
kukun, kanun’un, bir arada bulundu¤u ikili bir yap›dan olufluyordu. Kanun,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki bu seküler hukukun genel ad› olarak kullan›-
l›yordu. Nitekim kanun, kayna¤› itibariyle do¤rudan hükümdar›n iradesin-
den ya da örften besleniyordu. Üç tür kanun vard›: Sultanlar›n belli konu-
larda ç›kard›¤› yasa özelli¤inde fermanlar; belli bir bölge veya toplumsal
grupla ilgili kararlar; bütün imparatorlu¤a uygulanabilir genel kanunname-
ler21. Zira imparatorluk topraklar›nda yaflayan nüfusun dinsel ve ›rksal çe-
flitlili¤i, toplumun geneline uygulanabilir nitelikte kanunlar düzenlenmesi-
ni zorunlu k›l›yordu. Haliyle fler’i hukukun yan›nda bir de padiflah hukuku
öne ç›k›yordu. BBuu  bbaa¤¤llaammddaa  OOssmmaannll››  hhuukkuukk  ddüüzzeenniinnddee  öörrffîî  hhuukkuukkuunn
kkuurruummssaallllaaflflmmaass››  aaçç››ss››nnddaann  FFaattiihh  SSuullttaann  MMeehhmmeett  ddeevvrrii  bbiirr  ddöönnüümm
nnookkttaass››  tteeflflkkiill  eeddeerr. Söz konusu dönemdeki hukuki geliflmenin temel ide-
olojik düsturu, fetihten sonra Fatih’in merkezi otoritesinin mutlak ve s›n›r-
s›z hale getirilmesi çabas›d›r. Bu mutlak otorite elbette devlet teflkilatlar›n-
da ve kanunlarda vücud bulmufltur22. Örfî hukuk bu süreçte önem kazanm›fl
ve imparatorlu¤un gerçek kurucusu olan Fatih’in, imparatorluk kurumlar›-
n› dönüfltürmekteki en önemli ideolojik dayana¤› olmufltur. 

Kanun yapma gelene¤i Fatih’ten sonra gelen Osmanl› padiflahlar› taraf›n-
dan da hususiyetle devam ettirilmifltir. Ali Cemali Efendi (Zenbilli), Kemal-
paflazade (‹bn-i Kemal) ve Ebussuud Efendi gibi hukukçular verdikleri fet-
valarla, imparatorluk dönemi Osmanl› padiflahlar›n›n, yani kanun koyucu
padiflahlar›n (Fatih-Yavuz-Kanuni) kanunnamelerini ve genel olarak örfi
hukuk sistemini fler’i maslahata uydurma ifllevini görmüfllerdir23. Osmanl›
padiflah›n›n gerek hukuki, gerek siyasi ve idari birtak›m tasarruflar›n›, ka-
mu hukuku otoritesi say›labilecek bu hukukçular yasal çerçeveye oturtuyor-
lard›. Bu nedenle de imparatorlu¤un önde gelen hukukçular› aras›nda yer
alm›fllard›r. Benzer amaçl› hukuki kodifikasyon hareketleri IX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Bizans’ta da yaflanm›flt›. ‹mparator Basileios, Bizans’›n par-

21 ‹NALCIK, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Klasik Ça¤ (1300-1600), s. 75-77.
22 Fatih’in bu tasarruflar› imparatorluk hukuk anlay›fl›nda ve kurumlar›nda mutlak kal›c› et-

kiler yaratm›flt›r. Mutlak otoritesini, devlete imparatorluk karakteri verecek flekilde dü-
zenleme ve kanun yapma yönünde kullanm›flt›r. ‹NALCIK, Osmanl›’da Devlet, Hukuk,
Adalet, s. 32.

23 Çoflkun ÜÇOK/Ahmet MUMCU, Türk Hukuk Tarihi, AÜHF yay., Ankara, 1982, s. 222-224.
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lak döneminde s›k› bir devlet-kilise iflbirli¤i yaparak kanun koyucu s›fat›yla
Roma hukukunun yenilenmesi için dünyevi kaynakl› kanunlar haz›rlatm›fl-
t›. Bu sayede imparatorlu¤un idari ve hukuki yap›s›nda önemli geliflmeler
sa¤lanm›fl, yasama faaliyeti ile imparatorun mutlak otoritesi tesis edilmifl ve
imparatorluk ikinci parlak devrini yaflamaya bafllam›flt›24. Benzerli¤in gele-
nekle ilintilendirilebilecek bir yan› oldu¤unu hesaba katarsak ‹NALCIK ve
KÖPRÜLÜ’nün, vergiler, örfî kanunlar ve baz› Osmanl› kurumlar› üzerinde
Bizans etkisinin oldu¤u yönündeki görüfllerine kat›lmamak elde de¤il25. 

Bizans ve Osmanl› imparatorluk kurumlar› aras›ndaki devaml›l›¤a iflaret
eden en önemli kurumlardan biri de kapitülasyonlard›r. Zira bir çok yazar
Osmanl› kapitülasyonlar›n›n temelinde, fethedilen yerlerde daha önce ora-
lardaki yabanc›lara verilmifl kapitülasyonlar›n benimsemesi usulünün yat-
t›¤›n› söylemektedir. Örne¤in B‹RSEN, Osmanl› kapitülasyonlar›n› ortaya
ç›k›fl kayna¤› bak›m›ndan üç döneme ay›rm›fl ve birinci kategoriye Do¤u Ro-
ma yani Bizans ‹mparatorlu¤u’ndan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na intikal eden
özellikle Venedik ve Ceneviz kapitülasyonlar›n› koymufltur. ‹kincisi, Osman-
l› ‹mparatorlu¤u idaresi alt›na girmifl bulunan Müslüman ülkelerde daha
önce verilmifl kapitülasyonlar›n Osmanl›lar taraf›ndan kabulü ya da tecdit
edilmesi yoluyla ortaya ç›kan kapitülasyonlar, üçüncüsü ise Osmanl› padi-
flahlar› taraf›ndan do¤rudan do¤ruya verilmifl olan kapitülasyonlard›r26. Fa-
tih Sultan Mehmet de, ‹stanbul’u kuflatt›¤› s›rada kendisine yard›m eden
Cenevizliler’e, yard›mlar›na karfl›l›k olarak, onlar›n Bizans’tan elde ettikle-
ri bir tak›m imtiyazlar› yeniden tan›m›flt›r. Nitekim fetihten önce Venedik ve
Cenevizli tacirlerin Galata’da bulunan kolonilerde birtak›m adli ve ticari im-
tiyazlar› mevcuttu. Ayr›ca ifllek bir ticaret liman› olan ve k›talararas› kesifl-
me noktas› olma özelli¤ine sahip ‹stanbul’da, Venedik konsolosluklar› XIV.
yüzy›l ortalar›nda iki büyük liman bölgesi olan Ayasuluk (Selçuk) ve Balat’ta
tesis edilmifllerdi. Y›ld›r›m Beyazid döneminde bu yerler Osmanl› idaresine
geçmifl ve padiflah Venedik imtiyazlar›n› onaylam›flt›. Sultan Beyazid daha
sonra Anadolu ve Rumeli’de, denizde ve karada egemenli¤i alt›nda bulunan

24 OSTROGORSKY, Bizans Devleti Tarihi, s. 223-224
25 Fatih’in biri devlet teflkilat› ile saraydaki teflrifat ve protokole di¤eri reaya ile ilgili idare,

maliye, ceza alanlar›na dair konularda ç›karm›fl oldu¤u iki kanunname sistematik flekilde
düzenlenerek bâb ve fas›llara ayr›lm›flt›r. Bu itibarla hukuki niteli¤i bak›m›ndan resmi ka-
nun kodlar› hükmündedir. Kanunname-i Âl-i Osman’›n içeri¤i ve günümüze ulaflan metnin
gerçekli¤i hakk›nda tahliller içeren bir çal›flma için bkz. Kanunname-i Âl-i Osman, Haz.
Abdülkadir ÖZCAN, Kitabevi, ‹stanbul, 2003

26 Kemaleddin B‹RSEN, Devletler Hususi Hukuku, c.1, ‹Ü yay›nlar›, no 7, ‹stanbul, 1936, s.
130-136
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bütün yerlere bu onay› teflmil etmiflti. 1419 tarihinde I. Murad ile Venedik
aras›nda imzalanm›fl olan bar›fl antlaflmas›nda ve daha sonra 1430 ve 1446
antlaflmalar›nda da önemli imtiyazlar›n sa¤land›¤› bilinmektedir27. Buna
göre Fatih’in 1454’te, yeni kapitülasyonlar tan›may›p mevcut kapitülasyon-
lar› yeniledi¤i ya da benimsedi¤i söylenebilir. Dolay›s›yla ‹stanbul imparato-
ru Fatih, kendisinden önceki imparatorlar›n gelene¤ini sürdürmüfl oluyor-
du28.

BOZKURT da kapitülasyonlar üzerine yapt›¤› doktora çal›flmas›nda DE-
JARDEN’den bir al›nt› yapmak suretiyle Osmanl› kapitülasyonlar rejiminin
esasen Venediklilerin Bizans’ta sahip olduklar› rejimin devam› oldu¤u tespi-
tinde bulunmufltur: “Osmanl› ‹mparatorlu¤u; Yunan ‹mparatorlu¤u’nun,
vs., Roma ‹mparatorlu¤u’nun son zamanlar›nda, yabanc› uluslara egemenli-
¤i gerçek bir biçimde paylaflmalar›n› kabul ederek, onlar›n tan›d›¤› ve Hris-
tiyan prenslerin zaten bizzat kabul etmifl oldu¤u, Haçl› seferlerine dayanan
bir olguyu, kendisinin kuruldu¤u bir zamandan önceki haliyle teyit etmifl,
mevcut durumu korumufltur”29.

Görüldü¤ü üzere ‹stanbul’un al›nmas›ndan önce verilmifl olan kapitülasyon-
lar›n onaylanmas› veya teflmil ettirilmesi usulü vard›r. Birtak›m zorunluluk-
lar Osmanl› egemenli¤inden önce tesis edilmifl mevcut kapitülasyonlar›n be-
nimsenmesi sonucunu do¤urmufltur. Zira müesseselerin bir anda ortadan
kald›r›lmas› ya da oluflturulmas› kabil de¤ildir. Bu nedenle idari ve hukuki
nitelikteki bir tak›m müesseseler, uygulamalar ve statüler aynen korunmufl
ya da belli ölçüde de¤ifltirilerek benimsenmifltir. Çünkü toplumsal veya siya-
sal yap› bir günde de¤ifltirilememektedir. Braudel’in deyifliyle co¤rafya de-
¤ifltirilmesi zor engeller ve sürekli avantajlar yaratmaktad›r30. Bu nedenle
Akdeniz’in, hem Bizans hem de Osmanl› kurumlar›, politikalar› ve ticareti-
ne baz› dayatmalar›, zorlamalar› olmufltur. Osmanl› egemenli¤i, Akdeniz’in
siyasi hakimiyeti anlam›na gelebilir. Fakat co¤rafyan›n bütünsel bir hakimi-
yeti de¤ildir. Bu nedenle kapitülasyonlar gibi müesseselerin bir sonraki yö-

27 ‹NALCIK, “‹mtiyazat”, TDV ‹slam Ansiklopedisi, s. 248.
28 Muammer R. SEV‹⁄, Devletler Hususi Hukuku, c. 1, ‹Ü yay., ‹stanbul, 1937, s. 177; Lucius

Ellsworth THAYER, “The Capitulations of the Ottoman Empire and the Question of Their
Abrogation as it Affects the United States”, AJIL, XVII, 1923, p. 208.

29 Mahmud Esad BOZKURT, Osmanl› kapitülasyonlar› Rejimi Üzerine, Çeviren: Ahmet ÖY-
LEK, Türk Hukuk Kurumu yay., Ankara, 2008, s. 20.

30 Fernand BRAUDEL, Akdeniz ve Akdeniz Dünyas›, çev. M. Ali KILIÇBAY, Eren yay., ‹stan-
bul, 1989, s. 130.
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netime al›flkanl›k ve mecburiyetler biçiminde sirayet etmesi do¤ald›r. Her
y›l, her dönem, her devlette tekrarlanan baz› dayatmalar vard›r. Sonuç ola-
rak Bizans’tan Osmanl›’ya miras kalan kapitülasyonlar bu zorlamalar›n ve
devaml›l›klar›n eseridir.

Son olarak ‹stanbul flehrinin ismi ile ilgili bir hususa dikkat çekmek gerekir.
Tarihte ‹stanbul’u ifade etmek için 40’tan fazla isim kullan›lm›flt›r. Bunlar-
dan en bilineni ise flehrin kurucusu s›fat›yla Bizans ‹mparatoruna ithaf edi-
len Constantinopolis’tir. Müslüman ülkeler o dönemlerde Konstantiniyye de-
mektedir. Döneme ve duruma göre Âsitâne, Dersâadet, Der-âliyye, Tsarig-
rad(çar›n flehri)31, ‹stinpolin, ‹slambol, ‹stimboli, Neas romes, Polis (ki yu-
nanca polis/flehir dendi¤inde bir dönem sadece ‹stanbul anlafl›l›yordu), Ur-
bis, Stinpoli, fiehr-i azam, Tekfuriyye…gibi de¤iflik adlar kullan›lm›flt›r. Fa-
kat bugün Konstantiniyye ismi kullan›ld›¤›nda cahilce bir tepki gösterilmek-
tedir. Cahilcedir, çünkü birçok tarihçimizin zikretti¤i üzere eldeki bütün Os-
manl› ‹mparatorlu¤u fermanlar›nda ve belgelerinde flehrin ad› “Be makam-
› Konstantiniyye el Mahmiyye…”, yani “korunmufl makam” olarak zikredil-
mifltir. Kimse böyle bir kullan›mdan dolay› da rahats›z olmam›flt›r32. Öyle ki
19. yüzy›l sonlar›na kadar Osmanl›’da bas›lan birçok kitap ve di¤er yay›m-
lar›n künyesinde bas›m yeri olarak “Konstantiniyye matbaas›” yazmaktad›r.
Hatta bas›lan paralar üzerinde dahi Konstantiniyye yaz›yordu. Bu isimlerin
hepsi bin y›llarca ‹stanbul’u ifade etmifltir. Böyle tepkiler yersiz olmakla be-
raber bir özgüven eksikli¤ini de gösterir. Ayr›ca yaflad›¤› flehrin geçmiflini ve
kültürünü bilmeden verilen cahilce tepkilerdir. 

Elbette ‹stanbul’un bir de “su” yan› vard›r. Kuruluflundan itibaren su, fleh-
rin kaderini etkilemifltir. Kuzeyden ve güneyden denizle kuflat›lm›fl olan ‹s-
tanbul, flehrin ortas›ndan geçen su yolu ile bu iki denizin ortas›nda k›tasal
bir kavflak konumundad›r. Su, flehrin içindedir. Hiçbir flehirde su, Bo¤azi-
çi’nde oldu¤u gibi akmaz kentin koynundan ve hiçbir flehirde su, Haliç’teki

31 ‹stanbul’un Slav dünyas›ndaki mitsel anlam› ünlü siyasi düflünürlerin de dikkatinden kaç-
mam›flt›r. Nitekim Engels bu hususu ‹ngiltere, Rusya ve Türkiye üzerine kaleme ald›¤› bir
makalesinde flöyle dillendirmifltir:
“…(H)er ne olursa olsun o (Rus), kendisini tüm fleytanlardan kurtaracak olan Mesih’in dün-
yaya dönüflünü St. Petersburg’dan bekler; ve ‹stanbul’a ÇÇaarriiggrraadd ya da ‹‹mmppaarraattoorrlluukk
KKeennttii diyorsa, bu, Ortodoks çar›n Kuzeyden gelip gerçek iman› kurmak üzere kente gir-
mesini bekledi¤i kadar, Türklerin ülkeyi almas›ndan önce, onu Ortodoks çar›n elde tut-
tu¤unu an›msad›¤› içindir.” MARX/ENGELS, Do¤u Sorunu (Türkiye), Sol yay., Ankara,
2008, s. 25.

32 ORTAYLI, Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek, s. 11-12.
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gibi hançer olup sokulmaz kentin ba¤r›na. Su, flehrin içindedir. fiehrin tüm
mahremiyetini yok ederek onu her aç›dan ve her an izlenir bir güzelli¤e dö-
nüfltürmüfltür. Son olarak ifade edelim ki ‹stanbul, sokaklar›nda ad›mlarken
her an karfl›m›za sürprizler ç›kar›p, bizi flaflk›na çevirebilecek bir tarihsel
geçmifle ve derinli¤e sahiptir. B›rakt›¤› kültürel miras› yaflamak ve yaflata-
bilmek ise kuflkusuz üzerimize baz› ezici sorumluluklar yüklemektedir.


