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Özet 

Bu makalede arşiv malzemesinden faydalanılarak Osmanlı devletinin yönetim 

birimlerinde yemin ve tahlif ele alınmaktadır. Ayrıca bu araştırmada, Osmanlı Devleti’nde 

padişahların, mebus ve âyânların, hükümet üyelerinin, Müslüman ve gayrimüslim din 

adamları ile asker ve sivil yönetici ve memurların muhtelif zamanlarda ifade ve beyan ettikleri 

yeminlerin hukukî mesnedi, muhtevası, aynı maksatla düzenlenen yemin törenleri ile yemin 

tabirinin tarihî süreçte geçirdiği değişiklikler tespit ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yemin, Kasem, Tahlif, Hükümdar, Biat, Anayasa, Âyân, 

Mebusan, Ruhbân.  

 

Abstract 

This article discusses oaths and oath taking in Ottoman bureaucracy using archival 

source material. In this study, the sultans and Ayans deputy members of the government, the 

Muslim and non-Muslim religious leaders and civil servants, the military and civilian 

administrator legal basis and content of expression of vows they declare, as well as historical 

process of oath-taking ceremonies in the Ottoman Empire discussed.  

Keywords: Oath, ruler, subserviance, constitutional law, commoners, ministers of 

parliament, clergy  

 

Yeminin Mahiyeti 

Sosyal ve hukukî niteliğinin yanı sıra, yemin, dinî bakımdan hususî bir anlam ifade 

eder. Yemin, lugatte kuvvet manasına gelir. Şer’an bir işi yapmak veya yapmamak hususunda 
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azme veya iddiaya kuvvet vermek için ya Allah Teâlâ’ya kasem veya talâk ya da ıtlâk gibi bir 

şeye talik suretiyle yapılan bir akit’den ibarettir ki, buna Türkçede and da denir.1 Yemin 

edene hâlif, yemini muhafaza etmeye berr, yemini muhafaza edene barr denir. Yemini 

bozmaya ve gerçeğe muhalif yemin etmeye hins, bunları yapana hanis denir. Kasem suretiyle 

yapılan yemin ya Vallahi, Billâhi, Tallahi denilmesi gibi, Allah Teâlâ’nın ism-i zatin veya 

üzerine yemin edilmesi mutad olan Rahman, Rahim gibi mübarek isimlerinden birine izzet-i 

ilâhiye, kudret-i ilâhiye gibi zatî sıfatlarından birine and içmekle yapılır. İslam hukukunda, 

başkalarına, mesela peygamberlere, ayrıca Kâbe-i Muazzama’ya yemin edilemez. 

Mahlûkattan birinin başına veya hayatına yemin edilmesi de câiz sayılmaz. İslam 

toplumlarında kasem ederim, yemin ederim, şahadet ederim, Allah Teâlâ ile ahdolsun sözleri 

birer yemin sayılmıştır. Helâl olanı haram kılmak da yemin etmektir. Bir kimse, şöyle 

yaparsam kâfir olayım, Yahudi veya nasrâniyim, Allah’ın kulu peygamberin ümmeti 

olmayayım, kıblem âhâr tarafa olsun, Allah ruhumu imansız kabzetsin, Allah’a iki 

demişlerden olayım, Ümmet-i Muhammed’den olmayayım derse, maksadına bakılır. Bir 

kimse, bu sözleri yalnız yemin îtîkadıyla iddiasını güçlendirmek için söylemiş ise, yaptığı 

yemin olur; yeminini bozarsa, yerine kefaret vermesi gerekir.2 Yeminlerde, yapıldıkları 

beldelerin örflerine de itibar edilmiştir.  

Yemin gerekçelerinden biri yargıyla ilgili olup; adlî bakımdan yemine, ispat vasıtası 

olarak başvurulur. Hukukî itibarla yemin, bir kimsenin verdiği sözü temin veya sözünün 

doğruluğunu tasdik ile muayyen sözleri söylemesi veya hareketleri yapmasıdır.3 Her devletin 

yasama organı, talep edilecek yeminin amacı, hangi kurum veya şahıs tarafından teklif 

                                                
1 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, İstanbul 1986, s. 288-289. Fıkıhta, Allah’ın adı veya sıfatı anılarak 
yapılan yeminler üçe ayrılmıştır. Bunlar, yemîn-i lağv, yemîn-i gamûs ve yemîn-i mün’akide’dir. Lağv yemini, 
bir şeyin öyle olduğu zannedilerek veya ağız alışkanlığıyla yapılan yemindir. Yemin kastı olmadan sarfedilen 
yemin sözleri de yemîn-i lağv olarak kabul edilmiştir. Yemin-i lağv’ın bozulmasında kefaret gerekmemektedir 
(Bakara sûresi 2/225; Mâide sûresi 5/89). Yemîn-i gamûs; geçmişte vuku bulmamış bir işin olduğuna veya 
yapılan bir şeyin olmadığına bilerek yemin, yana yalan yere yemin etmektir. Bu durumda muhatabın zararının 
karşılanması ve helâllik istenmesi gerekir. Yemîn-i mün’akide, mümkün olan ve geleceğe ait bir şeyi yapmak 
veya yapmamak üzere yemin etmektir. Yeminin sahih olması için yemin edenin Müslüman, akıllı, bülûğ çağına 
erişmiş olması gerekir (Gös. yer; ayrıca bkz.: B. Zakir Avşar, “Biat’tan Yemin’e… “Biat’ten Yemin’e… 
Kamusal Sorumluluk Üstlenenlerin ve Temsilcilerinin And İçmesi”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları 
Dergisi (GÜ TBAD), sayı 10, Ankara Bahar 2012 (Mayıs 2012), s. 17). Araştırma konumuza en yakın olanı 
yemin-i mün’akide’dir. 
2 Ömer Nasuhi Bilmen, age., s. 289-292.  
3 Yemin ve tahlif, çeşitli toplumlarda farklı surette gelişmiştir. İslâm devletlerinde yemin, her devirde 
önemsenmiştir. Buna karşılık, mesela Hristiyanlığın erken dönemlerinde, istismar edildiği iddiasıyla yemin 
etmek genellikle iyi karşılanmamıştır (B. Zakir Avşar, agm., s. 18). Bugün her ülkede yemin usulünün en yaygın 
biçimi, mahallî gelenek ve hukukî mevzuata uygun surette gelişen söz ve davranışların sergilenmesiyle; resmî bir 
şahıs, heyet ya da kurum önünde icra edilen yemindir. 
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edileceği ve yemin formülünü önceden tespit ve ilân eder.4 Kendisi veya tüzel kişilikler adına 

bir kimseye yemin tevcihi, bu şahsın yeminden imtina ya da redd-i yemin hususunda hak ve 

sorumlulukları hukuken belirlenir.5 Günlük konuşmalarda geçen yemin ise, farklı bir 

mahiyete sahiptir. 

 

Batı’da ve Osmanlı’da Hükümdar Yeminleri 

Avrupa Devletleri’nde Yemin 

Yemin ve tahlif, her devlet için siyasî istikrarın ahlâkî güvencesi sayılmıştır. 

Hükümdar yeminleri farklı biçimde gelişmiş, yemin merasimleri taç giyme törenlerinin 

vazgeçilmez bir bölümü olmuştur. Bazen hükümdarlar, yeminlerini teyiden tekrarlamak 

zorunda bırakılmışlardır.6  

Geçen asırlarda Avrupa’da yapılan ve Osmanlı Devleti tarafından dikkatle izlenen 

yemin törenlerinden bazıları şunlardır: 1850 yılı başlarında, dönemin Prusya kralı tahta 

çıkarken büyük bir yemin merasimi düzenlenmiştir.7 Avusturya ile Macaristan devletleri 

birleştiğinde, Viyana’daki merkezî kabinenin dışında Peşte’de Macar hükümeti tesis edilir. 

Mart 1867’de, Peşte’de göreve başlayacak Macar Bakanlar Kurulu’nun yemin merasimine 

katılmak isteyen Avusturya İmparatoru bu şehre gider,8 törende bizzat bulunur.9 

Ocak 1886’da Madrid’de yapılan İspanya hükümeti naibesi kraliçenin yemin 

merasimi10 ilgi ile takip edilir. Prens Ferdinand, Ağustos 1887’de, Almanya’da Meclis-i 

Umumî âzâsı huzurunda törenle imparatorluk yemini eder.11 Almanya imparatorunun 

vefatından üç ay sonra düzenlenen cenaze merasimi ve yeni imparatorun yemin töreni, 1888 

                                                
4 Bir devlet başkanı, milletvekili, hâkim, savcı, hekim veya askerin yemini birbirinden farklı olduğu gibi; mesela 
bir mahkemede sanık ya da şahidin yapacakları yemin de farklı idi. 
5 Osmanlı hukukunda bu husus, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’de gerekçeli olarak ifadesini bulmuştur (BOA, 
İ.DUİT, nr. 91/52, 6 S 1293/3 Mart 1876). 
6 1790 yılında İsveç veliahtının kral hakkında gizli bir tertibatı olduğu hakkında yayınlanan şâyia üzerine; İsveç 
kralı, bunun asılsız olduğu ve veliahdın taahhüt ettiği hususlardan dönmeyeceğini yemin ederek teyid ettiğine 
dair ahaliye bir beyanname yayınlamıştır (BOA, C.HR, nr. 67/3310, 15 L 1162/28 Eylül 1749). 
7 BOA, HR.TO, nr. 28/24, 8.2.1850. Prusya’da parlamenterler de yemin etmekte, meclisteki törenlere yabancı 
diplomatlar davet edilmekte, bu törenler, zaman zaman diplomatik krize yol açmakta idi. Mesela, Mayıs 1860’da 
Rusya’nın Berlin’deki ortaelçilik ataşesi Kont Dunten’in Prusyalı bir mebusun yemini esnasında ayağa 
kalkmaması büyük tartışmalara yol açmıştı (BOA, HR.SYS, nr. 7/6, 24.5.1860). 
8 BOA, HR.SYS, nr. 156/80, 12.3.1867. 
9 1878 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek’i işgal ettiğinde, Viyana hükümetinin 
silâhaltına aldırdığı Boşnaklar üzerindeki baskısı tarafları birbirine düşürmüştü. Bosna-Hersek’te güvenliğin 
sağlanması gerekçesiyle bazı Müslüman askerlerin Avusturya ordusuna ilhakını müteakip; Bâbıâli’den, Aralık 
1881’de bu askerlerin dinî ibadetleri ile yemin törenlerinin taahhüt altına alınması için Viyana kabinesine ihtarda 
bulunması istenmiştir (BOA, MV, nr. 225/11, 19 M 1299/11 Aralık 1881). 
10 BOA, Y.A.HUS, nr. 187/101, 21 R 1303/27 Ocak 1886. 
11 BOA, Y.A.HUS, nr. 205/71, 25 Za 1304/15 Ağustos 1887.  
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Haziranı’nda Berlin’deki Osmanlı sefiri tarafından İstanbul’a rapor edilir.12 Sefir, 10 Temmuz 

1888 tarihli raporunda ise,13 Almanya imparatoru ve Prusya kralı unvanlarıyla taç giyen II. 

Guillaume’un önce Almanya, iki gün sonra Prusya Parlamentosu’ndaki tahlifini ayrıntılı 

olarak nakleder. “Parlamentoların açılışı 1871 yılında Almanya Parlamentosu’nun dönem 

açılışı gibi fevkalâde surette vuku bulmuştur”, diyen sefir; imparatorun anayasa gereği iki 

mecliste de resmen tahlîf edildiğini kaydeder.  

1894 yılında, Rusya’da Çar Aleksandr Aleksandroviç’in vefatı üzerine veliaht Nikola 

Aleksandroviç tahta geçmiştir. Biat resmi için Saint Sinod üyeleri ile Âyân Heyeti, Adliye 

Nazırı’nın davetiyle fevkalâde toplantıya çağrılır; resmî törenden sonra yeni çar kilisede 

başrahip tarafından tahlif edilir. Biat töreni yapılırken, Katolik mezhebinden bulunanlar Saint 

Katerin Katolik Kilisesi rahibi, Protestan mezhebi mensupları Notredam Hastanesi rahibi 

tarafından mezheplerine uygun birer merasimle tahlif olunurlar.14 Avrupa’da, Ağustos 

1900’de düzenlenen İtalya kralının yemin merasimi ise, buradaki Osmanlı sefiri vasıtasıyla 

İstanbul’a15 hülâsa edilir. 

 

Tanzimat Öncesi Dönem 

Osmanlı Padişahlarının Yemini  

Biat ve Kılıç Kuşanma 

Bir İslam hükümdarının devlet başkanlığını kabule, biat denir.16 Biat kelimesinin 

İslam hukukundaki karşılığı, elele tutuşup ahidleşmek’tir. İslam dünyasındaki ilk uygulaması, 

Akabe Biatı17 olarak bilinir. Daha sonra halifelerin, Ahd-ü Misâk’ın devamı için biat yemini 

                                                
12 BOA, Y.A.HUS, nr. 214/88, 9 L 1305/19 Haziran 1888. Alman Parlamentosu ve Landstag üyeleri, 
imparatorun yemin töreni sebebiyle, toplantıya özel olarak davet edilmişlerdir (BOA, HR.SYS, nr. 17/15, 
18.6.1888). 
13 II. Guillaume’un 7 Temmuz 1888 tarihli konuşmasından alınan bazı ifadeler, imparatorun izleyeceği iç ve dış 
politikanın yanı sıra tahlifine dair ayrıntıları da ihtiva etmektedir. Şöyle ki: “Sizi buraya davet edişimin yegâne 
sebebi, ceddimin ittihaz ettiği meslek-i imparator ve kral sıfatıyla sâlik olmaya karar verdiğimi Alman ahalisine 
ilân içindir. Bu meslek, muasırlarımın emniyet ve îtimadını ve Alman ahalisinin tamamının ve ecnebilerin güven 
ve hürmetini kazanmaktır… Almanya imparatorunun en önemli görevleri, askerî ve politikaca dışarıdan devletin 
güvenlik ve âsâyişini temin etmek, içeriden memleket kanunlarının uygulanmasına nezaret etmekten ibarettir. … 
anayasa hükümleri gereği, memleket kanunlarına Almanya İmparatorluğu’ndan ziyade Prusya Kralı sıfatıyla 
katılmam gerekirse de, her iki cihetle de mesaimizi düzenlemek Cenâb-ı Hâkk’ın avn ü dinâyetine ve 
milletimizin askerî kuvvetlerine emniyet ve îtimadım berkemâl olmakla, müteveffa iki imparatorun kumandaları 
altında savaşarak kazandığımız şeyi bir süre için mumelât-ı sâlimkârâne ile muhafaza ve tahkîme muvaffak 
olacağımız inancındayım” (Gös. yer).  
14 BOA, Y.A.HUS, nr. 316/71; Gülden Sarıyıldız, “Tanzimat ve Osmanlı Bürokrasisinde Yemin Müessesesi”, 
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, yıl 1/2002 (sayı 1), s. 264, dn.: 48. 
15 BOA, Y.A.HUS, nr. 409/63, 16 R 1318/13 Ağustos 1900. 
16 Türk Hukuk Lügatı, Ankara 1998, s. 37. 
17 Akabe Biatı’nı hazırlayan şartlar Yesrib’de gelişmiştir.. Yesrib, yani Medine, biri kuzeyden gelen Yahudiler, 
diğeri güneyden gelen Evs ve Hazrec adlı Arap kabilelerinin rekabet ettikleri bir yerdi. Evs ve Hazrec kabileleri 
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yaptırdıkları görülmüştür. Siyasî ıstılahda biat, “bâdemâ, seni kendime ulü'l-emr tanıdım, 

ahkâmı şer’iyye ve kanuniyyeye ve menâfi mülk-i devlete muvafık olan her bir emir ve nehyine 

itaat ederim”18 diye ahdetmektir. Biat merasimlerinde, halifeye önce devlet erkânı, sonra 

ricâlden kimseler biat ederlerdi. Biat’ın şekline gelince, merasim esnasında, zamanla ordu 

kâtibinin herkesi ismiyle davet ederek, birer birer yemin ettirdiği bilinmektedir.  

Osmanlı Devleti'nde, cülûs münasebetiyle gerçekleşen biat merasimleri ile taklid-i 

seyf’19 de denilen kılıç kuşanma merasimleri bir nevi yemin töreni olarak görülmüştür. 

Padişahların kılıç kuşanırken yemin ettiklerine dair sarih deliller mevcut değildir. Kılıç 

kuşanma geleneğinin ilk defa ne zaman başladığı da tam olarak bilinmemektedir.20 Son 

vak’anüvis Abdurrahman Şeref Bey, kadîm geleneğe uyularak törenlerin Topkapı Sarayı’nda 

yapıldığını; V. Murad ve V. Mehmed (Reşad) dönemlerini emsal göstererek, emniyet ve 

âsâyişin elverişli olmadığı zamanlarda merasimin Bâb-ı Seraskeri’de gerçekleştiğini21 

kaydeder. 

 

Ahidnameler 

                                                                                                                                                   
arasındaki ihtilâf ve rekabet, İslâmın ilk devirlerinde hâlâ devam ediyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
peygamberliğinin 11. yılında Hazrec kabilesinden bir grup, hac maksadıyla Mekke’ye gelmiş; Mina ile Mekke 
arasındaki Akabe mevkıinde yapılan bir toplantıda, Medine’den gelenlerden birkaçı, peygambere, “Biz 
aralarında kin ve düşmanlık olan iki kabileyiz. Senin sayende Allah’ın iki kabile arasındaki düşmanlığa son 
vereceğini ümit ediyoruz” demiş; Yesrib’e döndüklerinde kabilelerini İslam’a davet ederek birçoğu Müslüman 
olmuşlardı. Ertesi yıl, Birinci Akabe Biatı gerçekleşti. Akabe’ye gelerek Resûlullah’a biat edenlerin arasında 
Ubeyd bin Sa’lebe’nin kızı Afrâ da bulunduğundan, buna Kadınlar Biatı da denilmiştir (Doğuştan Günümüze 
Büyük İslam Tarihi, C. 1 (Hz. Muhammed Devri), Redaktör: H. Dursun Yıldız, İstanbul 1986, s. 247-249). 
18 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (OTDTS), I (İstanbul 1983), s. 228-229; 
Avşar, agm., s. 30. 
19 Abdurrahman Şeref Bey, “Biat ve Taklid-i Seyf Merasimi”, Sabah. 17 Za 1336/24 Ağustos 1918, nr. 10334; 
B. Zakir Avşar, agm., s 27-29. Ayrıca, kılıç merasimi hakkında, bkz.: Arzu Tozduman Terzi, “Sultan 
Abdülaziz’in Kılıç Kuşanma Merasimi”, Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, haz.: Feridun 
M. Emecen-İshak Keskin-Ali Ahmetbeyoğlu, II (İstanbul 2013), s. 465-484. 
20 Bazı kayıtlarda, ilk defa II. Murad’ın Bursa’da Emir Şemseddin Mehmed Buharî’den kılıç kuşandığı söylenir 
(İsmail H. Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, Ankara 1988, s. 189-200). Rivâyete göre, İstanbul’un fethini müteakip 
Fatih Sultan Mehmed’e, Hazret-i Peygamberin mihmandârı Hâlid ibn-i Zeyd Ebâ Eyyûb-i Ensârî’nin türbesinin 
bulunduğu Eyüp’te, Ak Şemseddin tarafından kılıç kuşatılmıştır. Bundan sonra Osmanlı padişahlarının aynı 
yerde kılıç kuşanmaları gelenek haline gelmiştir (Abdülkadir Özcan, “Kılıç Alayı”, TDVİA, XXV (Ankara 2002, 
s. 408-410; Terzi, Arzu Tozduman, “Sultan Abdülaziz’in Kılıç Kuşanma Merasimi”, Osmanlı’nın İzinde Prof. 
Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, haz. Feridun M. Emecen  İshak Keskin  Ali Ahmetbeyoğlu, II, İstanbul 2013, s. 
465 vd.). 
21 Mesela 1861’de Sultan Abdülaziz’in cülusu münasebetiyle düzenlenen merasim geleneğe uygun yapılmıştır 
(Bu merasimi hâvi Divan-ı Askeriye’den mazbata gönderilmesine dair tahrirat: BOA, HR.MKT, nr. 382/92, 24 Z 
1277/3 Temmuz 1861). Meşrutiyet’in ilânını müteakıp V. Mehmed’e (Reşad) yapılan biat merasimi de bugün 
İstanbul Üniversitesinin bulunduğu Harbiye Nezaretinde icra edilmiş, aynı günün akşamında şehirde gösterişli 
bir alay düzenlenmiştir (BEO, nr. 3455/259065, 22 Za 1326/16 Aralık 1908, birleştirme nr.: 259017, lef 1-2). 
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Batıdaki emsallerine benzeyen hükümdarlık yeminleri Osmanlı devlet hayatında da 

mevcuttur. Ancak, Osmanlı padişahlarını Avrupalı hükümdarlardan ayıran en önemli özellik; 

bu yeminleri, Türk-İslâm kültür ve gelenekleri doğrultusunda yapmış olmalarıdır.22  

Osmanlı bürokrasisinde yemin ve tahlif oldukça eski bir uygulamadır. Osman 

Gazi’den başlayarak ilk hükümdarların, tahta çıktıklarında yemin ettiklerine dair elimizde 

belge yoksa da, İslam devletlerindeki biat ve kılıç kuşanma geleneğinin Osmanlı saltanat 

müessesesinde devam etmesi, yemin usulünün varlığını düşündürmektedir.  

Otantik belgelerde açıkça görüldüğü gibi, kuruluş döneminden başlayarak ecnebilere 

verilen ve Türk tarihine kapitülâsyon adı altında geçen imtiyazlar, hükümdarlar tarafından 

yemin/ahd suretinde bahşedilmişlerdir. Ahd’in hem yemin, hem de kesin söz verme anlamı 

vardır. Yemin ahdin dinî ve kutsî yönünü, söz verme ise, ahlâkî yönünü teşkil eder.23 Bunun 

içindir ki, 19. yüzyıl başlarına kadar şartları tek taraflı olarak belirlenen imtiyazlar ahidname 

(uhûd-ı atîka)24 adı altında tanınmışlardır. Daha sonra akdedilen imtiyazların hükümleri 

karşılıklı pazarlıkla tayin edildiği halde ahid kelimesi burada da kullanılmış ve bahis konusu 

anlaşmalara muahedename denilmiştir. 

Osmanlı hükümdarları, yine kuruluş döneminden başlayarak fethettikleri ülkelerin 

gayrimüslim ahalisi ve ruhanî temsilcilerine, muhtevasında yemin formülleri bulunan bazı 

güvenceler vermişlerdir. Mesela Fatih Sultan Mehmed, Bosna fethini müteakip 1478’de 

bölgedeki Latin papazlarına gönderdiği fermanda,25 yeminle beraber şu taahhütlerde 

bulunmuştur: “Yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için Peygamberimiz Muhammed Mustafa 

(sav) hakkı için, mushaf hakkı için, 24.000 küsûr peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç 

için en ağır yemin ile yemin ederim ki, bu hususlara mevzu olan rahipler, benim hizmetime ve 

benim emrime itaatkâr olduğu müddetçe hiç kimse tarafından kendilerine muhalefet 

edilmeyecektir”. Fermanda geçen kılıç kuşanma ve yemin tâbirlerinin yanı sıra, Osmanlı 

                                                
22 Osmanlılar yalnız Avrupalılara ahidname vermemiş; Osmanlı ve diğer Anadolu Türk Beylikleri arasında da 
ahid geleneği yaşatılmıştır. Bunlardan biri, Karamanoğulları tarafından 1437'’de Osmanlılara verilen ve 
Ahidnâme, Sevgend-nâme ya da Musalâha diye bilinen belgedir (Alaaddin Aköz, “Karamanoğlu II. İbrahim 
Bey’in Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme”, AÜ DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları 
Dergisi, 24/38 (Ankara 2005), s. 73). 
23 İttifak hükümlerini (Allah ile İsrailoğulları arasında yapılan ahdin hükümleri) ihtiva ettiğinden Musevî ve 
Hristiyanlığın mukaddes kitaplarına Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd denilmiştir. İslâm devletinin hâkimiyeti altında 
yaşamak üzere kendileriyle anlaşma yapılan gayri müslimler için ehlü’z-zimme yerine ehlü’l-ahd tâbiri 
kullanılmıştır (Abdurrahman Küçük, “Ahid”, TDVİA, c. 1 (İstanbul 1988), s. 532-533).  
24 Ayrıntılı bilgi için, bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, “Ahidname”, TDVİA, c. 1 (İstanbul 1988), s. 533 vd. 
25 B. Zakir Avşar, agm., s. 27. 
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bürokrasisinde biat kelimesi, saltanat kurumunun işleyişi bakımından ayrı bir öneme 

sahiptir.26 

 

Devlet Memurlarının Padişaha Sadakat ve Göreve Bağlılık Yemini 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilânından önce, II. Mahmud, bir taraftan merkezî 

otoriteyi güçlendirmek; diğer taraftan, ileride Tanzimat bürokrasisine hazırlayacak bir ıslahat 

anlayışıyla her alanda yenilikler yaptı. 1807’de âyânlarla imzaladığı Sened-i İttifak merkezî 

yönetimin keyfîliğini nispeten sınırladı. Yedi maddelik bu belge ile padişah âyâna emniyet, 

âyân da padişah'a sadakat vaad etmiştir.27  

II. Mahmud döneminde, ehliyetsiz kimselerin devlet hizmetine girmesi engellenmiş, 

rüşvetle mücadele edilmiş, memurların tahlifine önem verilmiştir. Padişah, 1838 tarihli bir 

hatt-ı hümayununda,28 muhtelif devlet memurlarının öteden beri tahlif edildikleri gibi bu defa 

da tahlifleri istenmektedir. Tanzimat Fermanı hazırlıklarının yapıldığı esnada, vezire hitaben 

kaleme alınan fermana göre, gerek dua ve gerek muteber tahlif usulünün icrası, yemin-i 

teâlânın yeni yılın girmesiyle birlikte yine uygun bir vakitte yapılması ifade edilir. Meclis-i 

Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye29 ile Dâr-ı Şûrâ mensupları, Bâbıâli’deki memurlar, vezirler, âyân ve 

diğer görevliler davet edilmek suretiyle Bâbıâli’de toplanacak, memuriyetleri icra ve ilân 

edilecek; ilgililer, saat beş civarında Saray’da bulunarak Hırka-i Saadet Odası’na gidecek ve 

vakt-i mes’ud hulûlünde padişaha dua edecek, tahlif usul-ü muteberesi Şeyhülislam tarafından 

icra edilecektir. Yemin-i Teâli padişahın irade-i seniyesi müteallik buyrulacağı vakit de, bu 

memurlar ve vezirin kendisi merkez memuriyetlerine gelerek Tanzimat-ı Hayriye’nin 

müzakeresine başlayacaklardır. 

 

Devlet ve Halk: Müslüman ve Gayrimüslim Tebeanın Tahlifi 

Kuruluştan Tanzimat’a kadar geçen dönemde, tebea, çeşitle sebeplerle yemine davet 

edilmekte idi. Halkın yemin muhtevası dinî inançlara uygun olup bir formüle bağlanmamıştı. 

                                                
26 Osmanlı hükümdarlarının yemin ihtiva eden sözleri, yalnız bir taahhüdü teyid değil, gerektiğinde tehdit 
suretinde sarf ettikleri de bilinmektedir. 1789’da, İngiltere’den getirilerek Tophane önünde demirli ve Tersane-i 
Hümâyun adına satın alınmak istenen 31 zıra’ uzunluğundaki bir fırkateyn için hazineden 40 kese akçe tahsis 
edilir. Kaptan Paşa’nın satışla ilgili bir takriri üzerine, padişah, “… işbû İngiliz sefinesi alınsın, lâkin İsveçlinin 
bir adet savaş gemisi vardı, onu niçin almıyorsun? Onu dahî hemen alıp bugün yerinden kaldırıp Tersaneye rabt 
ettiresin ve Kaptan Paşa’ya da böylece emrim ifade oluna, tahlif ettirmeyesin…)” suretindeki hattı (BOA, HAT, 
nr. 16/705, 29 Z 1203/20 Eylül 1789), şeklindeki hatt-ı hümâyunu buna emsaldir. 
27 Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu“, Belleten, XXVIII/112 (1965), s. 603-622. 
28 BOA, HAT, nr. 479/23427. 
29 Bugünkü Yargıtay ve Danıştay kurullarının yetkilerini taşıyan bu meclis, II. Mahmut döneminde kurulmuştur 
(Enver Ziya Karal, “Rüşvetin Kaldırılması İçin Yapılan Teşebbüsler”, Tarih Vesikaları, I (1941), sayı 1, s. 172). 
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Müslüman ya da gayrimüslim tebea tahlif edilirken, padişaha ve devlete bağlılık esas alınıyor, 

herkes mensup olduğu dinî-mezhebî kurallara saygısını açıkça gösteriyordu  

Mart 1806’da dönemin Nemçe/Avusturya murahhası, haklarında dâvâ açılanların 

birer yemin ile salıverilmelerinden şikâyet ederek, Osmanlı mahkemelerinin kanun ve 

kaidelere göre cereyanını30 istemiştir. Bu talep, Batılı devletlerin, ileride yemin ve adalet 

konusunda Osmanlı Devleti üzerinde mevcut baskılarını arttıracağına işaret etmektedir. 

Özellikle Balkanlar’da, Yunanistan’ın bağımsızlığı kazanmasından sonra dikkati çeken bir 

husus da, Batılı devletlerden yardım ve cesaret alan gayrimüslim Osmanlı tebeası bazı silahlı 

grupların, devlet aleyhinde birlik ve zafer yemini etmeleridir. Mesela, 1835’de Sırp çeteleri 

Sırbistan’ın istiklâli, Hıristiyanlığın yükselmesi ve Müslümanlarla mücadele amacıyla 

üyelerini tahlif etmişlerdir. Bu çetelerin yemin metni şöyledir: 

“Teâmül-i îtikâd-ı Hıristiyan ve kilise-i mukaddesemizin evlâdı gibi Hakk-ı Teâlâ’nın 

ve Hazret.-i İsa’nın ve ekâtüm-i selâsenin ism-i şerîflerini yâd ederek yemin ve kasem ederim 

ki, mezheb ve vatanıma iktiza eden sadakatte sâbit ve müttehim olub, vatanımızın serbestiyeti 

için cemî Hıristiyan karındaşlarımla yeniden ve yekcihed olayım ve mezheb ve vatanımın hıfz 

ü himayeti için kanımı nihayet katresine varınca döküp vatanımın serbestiyeti için sair 

karındaşlarım ile beraber helâk olayım ve karındaşımın vatanıma ait bir hiyanetini tutarsam 

öldüreyim ve vatanımın serbestiyeti için sergerdelere ve bundan büyük olanlara her vechle 

itaat ve inkıyâd edüb mezheb ve vatanım düşmanını def’ etmedikçe gerü bakmaya 

dönmeyeyim ve bir Hristiyan tarafı bize zulm ve gadr edenlerin aleyhlerine hücûm ettiğini her 

ne zaman işitirsem onlara ben dahî silaha söyledüb cemî bildiklerimi benimle beraber 

gelmeye tahrik edeyim. Düşmanlarıma daima aynı tahkîr ve nefretle bakarak, vatanımı 

serbest ve düşmanlarımı külliyen mağlup görmedikçe tüfengi elimden bırakmayayım ve 

mezhebimin düşmanlarıyla cenk ederek kanım döküp Hazret-i İsa aşkı için ya gâlib geleyim 

veyâhud şehîden helâk olayım ve hâsılı Hazret-i İsa’nın sureti önünde berveci bâlâ ikrâr ve 

taahhüt eylediğim şeylerin cümlesine hıfz ü merimat eylemezsem helâkim saatinde, yâni âhir 

nefesimde mezheb-i Îseviyye’nin esrârından mahrum olayım.”31 

Bu yeminin sebep ve muhtevası devlet hayatında başvurulan yeminlerden hayli farklı 

olmasına rağmen, Osmanlı Devleti’nin, Tanzimat’ın ilânından çok daha önceleri gayrimüslim 

tebeanın yemin ve tahlifini hukukî esaslara bağladığı bilinmektedir. İstanbul Rum Patriği’nin, 

Kasım 1783’de, Hristiyanlar arasında anlaşmazlık çıktığında metropolidler tarafından yemin 

                                                
30 BOA, HAT, nr. 101/4012, 29 Z 1220/20 Mart 1806. 
31 Sırp çetelerin yaptığı yemin ve kasemin tercümesi: BOA, HAT, nr. 1124/.44942, 29 Z 1250/28 Nisan 1835. 
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verilmesine engel olunması için Bâbıâli’ye sunduğu bir arzuhal32 buna misal gösterilebilir. 

Aynı arzuhalden, tahlif yetkisinin kullanılması bakımından Ortodoks ruhani reisleri arasında 

anlaşmazlık bulunduğu da anlaşılmaktadır.  

II. Mahmud döneminde, Hristiyan din adamlarının yeminlerine dair 1822 tarihli bir 

hatt-ı hümâyunda, papazların sağ ellerini Hazret-i Meryem’in tasviri üzerine koyarak tahlif 

edildikleri kayıtlıdır. Beş kişinin huzurunda yapılan tahlif merasiminde okunacak yemin 

muhtevası ise, şöyledir:33  

“Ektûm-ı? selâse üzre mu’tekid olan Hazret-i Hâkk’ın ism ü vahdâniyyetine yemin ve 

kasem ederim. Şöyle ki, ilâ âhirü’l-ömr şevketlû padişah-ı âlempenah efendimize kemâl-i 

sadâkat ve nihayet itaat ve inkıyâd ve hükümet-i müstakılesi üzre matlubaı müstehikasını 

te’diye ederek sadakat-i kâmilemden ser-i mû inhirâf etmeyüb şevketlû padişahımıza olan 

fiilen ve kavlen zimem ü vâcibata kemâlile tarafımdan riâyet olunacağı ve gerek tayin 

olunduğum mansıb ve gerek menâsıb-ı sâirede her bir nev’i eşhasdan fesad ve ihtilâle mâil 

olanların daima kemâl ü teyâkkuz ve intibâh ile tafahhuz ve taharrî ederek o makûle kimesne 

ihsâs olunur ise, derhal mansıbımda bulunan zâbitana teslim ve Devlet-i Âliyye’ye tahrîre 

müsarâat edeceğimi tahkîk edüb, işbû yemin ve kaseme tasmimde bulunan papasân ve 

bilcümle ruhhâbin zümresini idhâl ederek, yemin-i merkûmun başka papasân ve metropolidan 

tarafından münhal olmaya ale’l-husus bi’l-ıktiza ve sâir münâsebet ve niyyetle yemin edecek 

olur isem, yemin-i merkûm mevfûn ve bîvücud ve işbû yeminim mu’temed ve mâmu’l-ünbîh 

olub; şöyle ki, Devlet-i Âliyye’ye olan sıdk ü yeminim(in) hıfz ü riâyet-i kâmilesi içün kanımı 

dahî nîran itmekle taahhüd eylediğimden başka, ahd ü yemin ettiğim mevâddan tecâvüz etmek 

hayâl edersem ektûm-ı? selâse îtikâdından sâkıt ve Hazret-i İsa muhâlifim ve Hazret-i 

Meyrem (Meryem) ve Aziz Havâriyun’un lân ü lânetlerine müstehâk olarak lânet-i ebedî 

Hıristiyan mezhebi vâfızilerinden ve Kilise-i Şarkî’nin hilâfında olanlardan ma’dud ve 

metropolidânın rütbesinden matrûd ve papaslık kafesinden sâkıt ve nefsimden papaslık 

rütbesine nail olan sahte ve gayr-ı hâkîkî ola ve maiyyetimde icrâ-yı âyin-i ruhhâbin ve 

papasân zümresinin ed’iyyesi kabul olunmaya ve Hazret-i İsa’nın indinde nifâkı zâhir olan 

havâriyûn zümresinden Yehûda ve Hristiyan mezhebinin re’s-i vâfızin olan Edbos?’un giriftâr 

olduğu cezaya dûçâr olarak yed-i cemiyet ile Hristiyanlığı tesis eden pişvâyân-ı mezheb-i 

İsevîyye’den lân ve lânet olunmuş olayım. Velhâsıl bi’l-irâde ve bilâ-irâde fiilen ve kavlen ve 

                                                
32 BOA, AE.SABH.I, nr. 35/2658, 29 Z 1197/25 Kasım 1783. 
33 Osmanlı hükümetine sadık dört Rum papazının isminin yazılı olduğu ve bunların kendi mezhep ve âyinlerine 
göre yemin etmelerini nâtık kâğıdın gönderildiği hakkında tahrirat: BOA, HAT, nr. 1159/45950 I, 29 Z 1237/16 
Eylül 1822; HAT, nr. 1159/45950 K, 29 Z 1237/16 Eylül 1822. 
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hayâlen işbû yeminimden münderic uhûd ve şürûtdan ser-i mû inhirâf ederek Devlet-i 

Âliyye’ye olan sadâkat ve ubûdiyet-i kâmilemden rücû’ edersem mezheb-i İsevîyye’ye her 

türlü âyin ve farâziyatını inkâr etmiş olmak üzere yemin ve kasem ederek kendi hattımla tahrir 

ve sened ittihaz olunmak içün işbû yeminimi Devlet-i Âliyye’ye arz ü inhâ ederim deyû 

muharrer ve mastûrdur.” 

 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu’ndan Kanun-ı Esasi’ye Yemin ve Tahlif 

Padişah Yemini 

Tanzimat-ı Hayriye, 3 Kasım 1839’da, Gülhane’de, bir hatt-ı hümâyun şeklinde ilân 

edildi. Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda, mücerred dîn ü devlet ve mülk ü milleti ihyâ içün vaz 

edileceğinden, padişah tarafından hilâfına hareket vuku’ bulmayacağına ahd ü misâk 

olunup,34 rüşvetle mücadele ve devlet memurlarının tahlifi hususu da açıkça ifade edildi.35 

Fermanın ilânından bir gün sonra yeni yemin usulünün uygulamasına geçildi. Padişah, 

ferman muhtevasında yer alan şerî kanunların harf be-harf icrâsına ve esas maddelerin 

fürû’âtına dair bir danışma meclisi niteliği taşıyan Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin oy çokluğu ile 

karara bağladığı hususlara izin vereceğine dair Kur’an-ı Kerîm’e el basarak yemin etti.36 

Bundan sonra hatt-ı hümâyun, Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Şerîf Dairesi’ne konuldu.37 

Tanzimat’ın ilânından sonra Mustafa Reşit Paşa, fermanın Rumeli ve Anadolu’da lâyıkıyla 

anlaşılması için ulemadan iki kişiyi, bu eyaletleri dolaşarak yeni prensipleri anlatmakla 

görevlendirdi. Ayrıca, Tanzimat-ı Hayriye’nin tesisinden dolayı Osmanlı memleketlerinde 

dağıtılacak miri emirlerde yemin usulünün de yer almasına karar verildi; taşrada dağıtılacak 

mirî emirlerin müsveddesi hazırlanarak,38 padişahın onayına sunuldu. 

 

Usûl-i Tahlif 

Padişahın yemin etmesinden sonra, vükelâ ve devlet ricâli de huzurda tahlif 

edileceklerdi Vükelâ, ulema ve ricalin tahlif olunduğu gibi, devlete hizmet eden diğer 

şahıslara da yemin ettirilecekti.39 Devlet erkânı Sadrazam’ın, ulemadan bazıları 

Şeyhülislâm’ın, askerî kumandan ve subaylar Serasker’in, maliye memurları ile Darphâne-i 

                                                
34 26 Ş 1255/ 3 Kasım 1839/Pazar günü Gülhane’de okunan Hatt-ı Hümâyun Sureti, Düstur, 1. Tertip, c. 1, s. 4-
6.  
35 Aynı yer, s. 7. 
36 Karal, “Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda Batı’nın Etkisi”, Belleten, XXVIII/112 (Ankara 1964), s. 581; Gülden 
Sarıyıldız, agm., s. 253. 
37 Enver Ziya Karal, age., s. 171.  
38 BOA, İ.DH, nr. 4/167, 1 N 1255/8 Kasım 1839; nr. 5/207, 22 N 1255/29 Kasım 1839. 
39 BOA, İ.DH, nr. 4/167 (Bkz.: Ek 2). 
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Âmire’de görevli Müslüman ve gayrimüslimler Darphâne-i Âmire Müşiri’nin; Bâbıâli 

memurları Hariciye Nazırı’nın huzurunda yemin ederek göreve başlayacaklardı. Pâyitahttaki 

ulema ve vekiller Saray’da Hırka-i Saadet Odası’nda toplanarak tahlif edileceklerdi. Hususî 

bir Ceza Kanunnâmesi40 düzenlenecek ve kanunlara uymayanlar rütbe ya da makamına 

bakılmaksızın cezalandıracaklardı. Halen Hazine’den maaş almayan memurlar maaşa 

bağlanacak, şer’an menfûr olan rüşvet tamamen yok edilecekti. Devlet memurlarına tebeanın 

zararına olmayan küçük hediye ve bahşişlerin verilmesi, rüşvet maddesinin dışında 

tutulacaktı.41 

 

Memnû Hediyeler ve Tahlif Nizâmı 

Devlet, 1846 yılında bütün memurların yetki ve sorumluluklarını tayin eden umumi 

bir talimatname yayınladı.42 Üç yıl sonra, 1849’da Meclis-i Vâlâ rüşvet meselesini geniş 

surette müzakere ederek bir mazbata hazırladı ve Sultan Abdülmecid’in 11 Aralık 1849’da 

Bâbıâli’yi ziyareti esnasında huzurunda toplanan mecliste bu mazbata okundu. Hediye, rüşvet 

ve yemin meselesini hukukî bir nizama bağlamakta kararlı olan devlet, Hedâyâ-yı Memnû’a 

ve Tahlif Nizâmı adı altında bir yönetmelik düzenleyerek, ilân etti. Sultan Abdülmecid, hukukî 

zaruret olmadığı halde önce kendisi yemin etti; sonra, meclis-i umumîde bulunanlar padişahın 

iradesi gereği Kur’an-ı Kerîm üzerine tahlif edildiler. Nizam’a göre, Yüce Allah’ın adını 

zikrederek yaptıkları yeminlere sâdık kalmayanlara dindar nazarıyla bakılmayacak ve hak 

ettikleri surette cezalandırılacaklardı. Rüşvet alıp-verenler hakkında yürürlükte bulunan ceza 

kanunlarında değişiklik yapılacaktı. Henüz bir görevde bulunmayan vezir, ulema ve ileri 

gelenlerin bir memuriyete tayin edilinceye kadar yemin etmeleri gerekmiyordu. Fakat ahd-i 

umûmî niteliği taşıyan bu yönetmeliğin hükümlerine onlar da uyacaklardı.43 

 

Mülkiye Memurları ve Ulemanın Tahlifi 

                                                
40 İlk defa II. Mahmud döneminde 1838 yılında yürürlüğe konulan Ceza Kanunnamesi’nin büyük bir kısmı 
memurların görevlerine ve rüsvete ayrılmıştı (Erdoğan Keleş, “Tanzimat Döneminde Rüşvetin Önlenmesi İçin 
Yapılan Düzenlemeler (1839-1858)”, AÜ DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 24/38 (Ankara 
2005), s. 261). 
41 Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti’nde Rüşvet, Ankara 1969, s. 276; Gülden Sarıyıldız, agm., s. 253. Yasak 
olmasına rağmen, memurlar, hediye-i mu’tedîle adı altında rüşvet alıp-vermeye devam etmiş; devlet, bunlarla 
mücadele için bazı önlemler almıştır (Bkz.: agm., s. 45-65). Tebeanın şikâyetine sebep olan her hareket 
izleniyor, suçlu bulunanlar cezalandırılıyorlardı. Mesela, halkın yağma yaptıkları gerekçesiyle zaman zaman 
şikâyet ettiği Giraylar’ın da tahlif edildikten sonra serbest bırakıldıkları görülmekte idi (Cengiz Giray ve 
adamlarının halktan bir şey almadıklarının yemin ve şartla temin edildiğine dair tahrirat: BOA, C.DH, nr. 
56/2762, 29 Z 1255/4 Mart 1840). 
42 BOA, İ.DH, nr. 1287/101280, 19 R 1266/4 Mart 1850. 
43 Gülden Sarıyıldız, agm., s. 255-256. 
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Mülkiye memurları için hazırlanan yemin metninde, memurun, padişaha ve devlete 

sadakatten ayrılmayacağı, hiçbir şekilde rüşvet almayacağı, padişahın iradesiyle yasaklanmış 

hediyeleri kabul etmeyeceği, mirî emvale zarar vermediği gibi başkasına da zarar 

verdirmeyeceği, gerekmedikçe devlet hazinesinden harcama yaptırmayacağı,44 açıkça 

gerekmiyorsa hatıra binaen memur istihdamına ihtiyaç göstermeyeceği gibi hususlar 

sıralanmıştır. İlmiye mensuplarının yemin metninde, mülkiye memurlarının yemin 

muhtevasındaki bazı maddeler aynen tekrarlandıktan sonra, şer’î işlerin uygulanması, yetim 

hakkının şer’î hükümlere uygun surette muhafazası, mutâd olandan başka kimseden fazla para 

alınmayacağına dair teminatta bulunulmaktadır. 

 

Askerî Sınıfın Tahlifi 

Askerî sınıf için düzenlenen yemin metnine gelince, onlar da padişaha ve devlete 

sadakat gösterecek; rüşvet ve hediye konusunda diğer memurlar gibi sorumluluk üstlenecek; 

ayrıca, askerî kanun ve nizamana uygun hareket edeceklerdir. Emir ve yönetimleri altındaki 

askerlerin tayinat, elbise ve diğer mühimmatlarını daima iyi bir surette muhafaza edecek, 

bunları telef etmeyecek ve ettirmeyecek; hiçbir suretle irtikâba meyletmeyecek; subay ve 

erlerden, rütbe terfii ve zabitliği hak edenler bu haklarını kötüye kullanmayacaklardı. Askerî 

sınıf mensuplarının nerede yemin edecekleri de hükme bağlanmıştı. İstanbul’da bulunan hassa 

askerleri ve nizamiye ümera reisleri Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî’de, Tophane-i Âmire ve Tersane 

ümerâsıyla zabitleri kendi meclislerinde; taşradaki ordularda görev yapanlar ise, askerî 

meclislerde yemin edeceklerdi. Askerî kalemlerde görevli memurlar ile reisleri bağlı 

bulundukları meclislerde tahlif edileceklerdi.45 

 

 

 

Tahlif Mahalleri ve Taşrada Yemin 

Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nun ilânı ve İstanbul’da padişah ile devlet ricalinin yemin 

etmelerinden sonra vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde görevli devlet memurlarına yemin 

ettirildi.46 İstanbul’da yürürlüğe giren tahlif yönetmeliğinin taşradaki liva ve kazalarda 

lâyıkıyla uygulanması için bir talimatname hazırlanarak mahallî yöneticilere gönderildi. 
                                                
44 Kezâ, malî işlerde görevli memurlar bilhassa güvenilir kimseler arasından seçiliyor; muhtelif hazinelerin 
evrakı ve bu kurumlarda istihdam edilenler titizlikle izleniyorlardı (Hazine-i Hâssa tahlif varaklarına iat defter: 
BOA, HHd, nr. 28768, 21 Z 1314/23 Mayıs 1897). 
45 Gülden Sarıyıldız, agm., s. 257. 
46 Enver Ziya Karal, age., Gülhane Hatt-ı Hümâyunu., s. 581. 
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Rüşvete karşı tahlif usulünün getirilmesinin doğrudan padişahın iradesiyle vukubulduğu ve 

hediye alma yasağı her yerde duyuruldu.47  

Taşrada vali, mutasarrıf ve kaymakamlar, bulundukları yerlerde edâ-yı salâvat için 

toplandıkları mevkide veya benzeri geniş bir mahalde tahlif edileceklerdi. Yemin törenine, o 

yerin diğer mülkî âmirlerinin yanı sıra defterdar, mal müdürü, kâtip ve meclis üyeleri 

katılacaktı. Tören esnasında yüksek bir yere Kelâm-ı Kadîm konulacak; tahlif, mülkiye 

memurları için hazırlanan usule uygun yapılacaktı. Şer’î hâkim ve müftüler ulemaya mahsus 

surette yemin edeceklerdi. Yemin meclislerinde ulema, meşâyih, hatipler, eşrâf ve halktan 

isteyen herkes hazır bulunacaktı. Kaza müdürleri, naib ve meclis üyeleri mensubu 

bulundukları eyalet liva meclislerine davet edilerek tahlif olunacak; yemin törenleri kaza 

halkına önceden ilân edilecekti.48  

Dikkate değer başka bir husus, yeminlerin defterlere kaydedilmesidir. Tahlif 

Nizamı’na göre, bir yemin merasiminden sonra yeminin nerede ve nasıl yapıldığı, kimlerin 

tahlif edildiği defterlere kaydedilecek,49 tahliften sorumlu yönetici tarafından onaylanan defter 

payitahta gönderilecek, İstanbul’da çıkan hususî bir gazetede yayınlanarak, saklanmak üzere 

Meclis-i Vâlâ’ya havale edilecekti.50 

Tahlif Nizamı taşrada her yere aynı zamanda ulaşmamıştır. Yönetmeliğin geç geldiği 

yerlerden biri, Hüdâvendigâr vilayetidir. Valilik, Mart 1850’de talimatnameyi Meclis-i 

Kebir’e havale etmiş; meclis üyeleri ve halk kararı büyük bir memnuniyetle karşılamışlardır. 

Vilayetin ifadesiyle, Bursa’da düzenlenen yemin merasimleri çok eski bir mâbed olan Cami-i 

Kebir (Ulu Cami)’de yapılırdı. Tahlif Nizamı gereği yapılan kasem merasimlerinin ilki yine 

Cami-i Kebir’de düzenlenmişti. Vâıza mahsus kürsü üzerine bir Kur’an-ı Kerîm konulmuş, 

birçok meclis âzâsı ile mal memuruna İstanbul’dan gönderilen hususî yemin metni yüksek 

sesle okunarak, aynen tekrarlanmıştı. Memurların bir kısmı hâkim ve müftü tarafından tahlif 

edildi. Valilik makamı, onbir kişilik bir heyet tarafından mühürlenerek onaylanan merasim 

tutanağını hükümete gönderdi. Tutanağı düzenleyenler Hüdâvendigâr Eyaleti Meclis Reisi 

Süleyman Nâzım, meclis âzâsından birkaçı, şer’i hâkim, birinci ve ikinci kâtipler idi.51  

Bu dönemde, memurlar şu sözlerle yemin etmişlerdir: “Padişahıma her hâlde sâdık ve 

istikamet ile hizmet edip hiçbir vakit de hıyânet etmeyeceğime ve Talimat’a muvafık hareket 

edib her halde himâyet-i ahalîce dikkat eyleyeceğime ve gerek mal müdürü ve gerek emvâl-i 
                                                
47 BOA, İ.DH, nr. 1287/101280, 19 R 1266/4 Mart 1850. 
48 Gülden Sarıyıldız, agm., s. 258. 
49 BOA, A.)M, nr. 1/65. 
50 BOA, İ.DH, nr. 1287/101280, 19 R 1266/4 Mart 1850. 
51 Aynı yer. 



14 

 

ahali hakkında bir gûne irtikab eylemeyeceğime ve kimseden rüşvet ve hediyye almayacağıma 

ve her hususta hakkaniyet üzre hareket ile hiçbir tarafı himâye ve gadr suretinde 

olmayacağıma Taâlâülazîm ve Billâilkerim.”52 

8 Kasım 1848’de, müdürler ve meclis âzâlarının yeminlerine dair nizamname gereği 

Karesi sancağı ve Göküyük kazası meclis üyeleri tahlif edilmiş; taahhütlerini bildiren bir 

mazbata53 düzenlenerek Bâbıâli’ye gönderilmiştir. 15 Kasım 1849’da, Rumeli’de, Manastır 

vilayetine bağlı Ohri’de tahlif maddesini yerine getiren bütün kazaların naib, müdür ve 

kadılarının mazbata ve mahzarları54 toplanarak, yine hükümete gönderilmiştir. Taşrada 

meydana gelen bazı anlaşmazlıklar üzerine, hükümet, 1 Şubat 1850’de, yemin merasimlerinin 

her yerde, tahlif edilen kimselerin bağlı bulunduğu meclislerde yapılması55 gerektiğini beyan 

etmiştir.  

Asker ve sivil bütün memurların yemin muhtevası ve şartları zamanla değişmiştir. 

1856’da Maliye Nezareti, taşrada karantinalara tayin edilecek müdürlerin Meclis-i 

Muhasebe’de yemin ettirilerek kefalete bağlanmalarını teklif etmiştir. Sadaret makamı bu 

teklifi 29 Temmuz 1856‘da Mâbeyn-i Hümâyun’a arz etmiş; 30 Temmuz 1856 tarihli padişah 

iradesiyle56 öneri aynen kabul görmüştür. 1863’te, taşra karantina müdürlüklerine seçilen 

memurların tahlif ve kefaletlerinin Meclis-i Sıhhiye tarafından yapılmasına57 karar verilmiştir. 

 

Sultan Abdülaziz Dönemi 

2 Temmuz 1861’de Sultan Abdülaziz, cülûsundan hemen sonra Sadaret makamına 

hatt-ı hümâyunun gönderdi. Padişah, Vezir Mehmed Emin Paşa’ya hitabettiği fermanında, 

tanzimat esaslarına uyacağı güvencesini veriyor; herkesten kanunlara saygılı davranmasını 

beklediğini bildiriyordu. Sultan Abdülaziz’in muhtelif talimat ve teminatını beyan eden 

fermanı özetle şöyle idi:58 “Bilcümle tebea-i saltanat-ı seniyemizin istihsâl-i refah ve 

rahatları(nın) âzâm-ı emelimiz olduğunu ve bu emniye-i hayriyenin husûlü ve kâffe sekene-i 

memâlik-i mahrûsemizin te’min-i can ve ırz ve malları zımnında te’sis edilmiş olan kavânin-i 

esâsiye-i adliye(nin) tarafımızdan tamamen te’kîd ve te’yid kılındığını cümleye ilân ederim. 

...umûr-ı şer’iyeye ziyâdesiyle dikkat olunması matlûb-ı kat’imizdir. Kanun ve mevzuata 

herkes tarafından tamamıyla uyulması, buna uyanların mükâfatlandırılacağı gibi, hilâfında 
                                                
52 BOA, A.M, nr. 1/65. 
53 BOA, A.MKT, 158/21, 11 Z 1264/8 Kasım 1848. 
54 BOA, A.)DVN, 53/77, 29 Z 1265/15 Kasım 1849. 
55 BOA, İ.DH, nr. 208/12051, 18 Ra 1266/1 Şubat 1850. 
56 BOA, İ.MVL, nr. 357/15662, 26 Za 1272/29 Temmuz 1856.  
57 BOA, MVL, nr. 856/100, 1280/1863. 
58 Düstur, 1. Tertip, c. 1, s. 14-15. 
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bulunanların da cezalandırılacakları muhakkaktır. Bütün memurların bu istikametle hizmet ve 

sadakat göstermeleri… evâmir-i müekkide-i şâhânemizdendir. … kara ve deniz askerlerimizin 

de her hâl ve mahalde muhafaza-i nizâm ve intizama dikkat etmeleri kat’i irâdemizdir.” 

 

Gayrimüslim Osmanlı Tebeasının Tahlifi  

Tanzimat öncesinde olduğu gibi, Tanzimat döneminde de Osmanlı tebeası Hristiyan 

ve Museviler’in tahlifi, mensubu bulundukları cemaatin ruhanî reisleri tarafından 

yapılmıştır.59 Gülhane Hatt-ı Hümayunu’ndan 17 yıl sonra, 1856’da ilân edilen Islahat 

Fermanı’nda60 da yemin maddesine yer verilmiştir. Buna göre, gayrimüslim tebeanın birbiri 

arasında ticaret veya cinayete dair vukubulacak muhtelit davaları ilgili divanlara havale 

edilecek, bu divanlar tarafından toplanacak meclisler aleni olacağından, davalı ile davacının 

göstereceği şahitler de ifadelerini daima kendi âyin ve mezheplerine göre yapacak, yani bir 

yeminle tasdik edeceklerdir.61  

Şubat 1854’de Heybeliada Rum Mektebi öğrencilerinden bazıları Osmanlı aleyhtarı 

zararlı kitaplardan dolayı sorgulanırken, kendilerine İncil-i şerîf üzerine yemin ettirilmiştir.62 

Ocak 1856’da Girid adası Hristiyan ahalisinden yemin ettirilmesi gerekenler despotlar 

tarafından tahlif edilmişlerdir.63 Aralık 1857’de Yanya’da bulunan Hristiyan tebeanın adlî 

davalarında, eskiden olduğu gibi din ve âyinleri üzerine yemin ettirildiği64 bilinmektedir. 

Gayrimüslim Osmanlı tebeasının tahlifine dair temel prensipler, mensup oldukları cemaate 

mahsus nizamnamelerde beyan edilmiştir.  

21 Mart 1865 tarihli irade-i seniye ile yürürlüğe giren Hahamhâne Nizamnâmesi’nin65 

ilk faslı, hahambaşı seçilecek şahısta aranan vasıflarla, seçim esasları ve tahlife tahsis 

                                                
59 Mesela Rum Patrikhanesi bu dönemde yalnız Osmanlı tebeası Ortodokslara değil, aynı zamanda Ortodoks 
mezhebine mensup ecnebilere müdahale etmekte idi. Mart 1840’da, İstanbul’da ecnebi parasıyla riyal denilen 
kara kuruşun 100 paradan fazlaya alınıp-satılması yasak ve buna uymayanların cezalandırılması gerekiyordu. 
Patrikhane, Rus esnaftan emre itaat etmeyenleri davetle kendilerine yemin ettirmiş; bu gibi usulsüzlüğe devam 
edecek olanları aforozla tehdit etmiştir (Rum Patriği Prokopios’un takriri: BOA, C.DRB, nr. 48/2370, 29 Z 
1255/11 Mart 1840). 
60 Düstur, 1. Tertip, c. 1, s. 11 (Fermanın tamamı için, bkz. Aynı yer, s. 7-14). 
61 Gayrimüslimler arasında ortaya çıkacak hususî davalarda, iddia sahibi isterse, dava, patrikleri, ruhanî reisleri 
veya meclislerine havale edilecektir. Fermanda, Ceza ve Ticaret Kanunları ile muhtelit divanlarda yapılacak 
yargılama sonunda verilecek hükmün, “hukuk-ı insaniye’yi hukuk-ı adalet ile tevkif kabilinden”, Osmanlı 
memleketlerinde kullanılan dillerden biriyle neşr ve ilân edilmesine imkân tanımıştır (Gös. yer). 
62 Heybeliada Rum Mektebi öğrencilerinin sorgulanmasına dair mazbata tercümesi: BOA, HR.MKT, nr. 70/94, 6 
Ca 1270/4 Şubat 1854. 
63 BOA, A.MKT.MHM, 82/94, 14 Ca 1272/22 Ocak 1856. 
64 BOA, HR.MKT, nr. 220/14, 29 R 1274/17Aralık 1857. 
65 Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 962-975. Faslın ilk maddesinde, hahambaşıların Osmanlı Devleti tebeasından, 
memuriyetinde iyi hizmetleriyle tanınmış, ortalama 30 yaşını doldurmuş ve 70 yaşını geçmemiş; devlet 
tarafından verilen emirlerin vasıta-ı tefvîzi olarak devletçe ve milletçe her bakımdan güvenilir ve sadık kimseler 
olmaları gerektiği beyan edilmiştir (Aynı yer, s. 962).  
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edilmiştir. Bu faslın 4. maddesi hahambaşı tayiniyle ilgili olup ruhanî reisin tahlif şekli şöyle 

açıklanmıştır:66 “Hahambaşı tayin edilecek zât Dersaadet’te ise meclis-i umumî tarafından 

birkaç kişi; taşrada ise hususi dâvetçi vasıtasıyla dâvet edilerek Hahamhâne’ye geldiğinde 

kaymakamın ve meclis-i ruhânî ve cismânînin huzurunda, Devlet-i Âliyye’ye, millet-i 

Mûseviyye’ye ifâ-yı sadâkat ve Millet Nizamnamesi’nin menâfi-i icrâsına dikkat etmeyi ve 

ettirmeyi alenen taahhüt ve kasem ettiğinde, bahis konusu kaymakamın memuriyeti sona 

ererek, hahambaşı olacak şahıs, Bâbıâli’den vukubulacak dâvet üzerine padişahın huzuruna 

kabul edilecek, resm-i memuriyeti icrâ ve Bâbıâli’ye gelerek ilân edilecektir”. 

İstanbul Ermeni Patriki’nin seçimi ve atanmasına dair nizamname de, hahambaşılar 

için hazırlanan nizamnameye benzemektedir. Bunun da 4. madde muhtevasında,67 patrik tayin 

edilen kimseye seçim sonucunun tebliği, kaymakamın görevinin sona ermesi, padişah 

huzuruna kabulleri ve Bâbıâli’nin memuriyetini ilân etmesi hususları hahambaşılar ile aynı 

suretle gerçekleşmektedir. Patrik taşrada ise, dâvetnameyi alarak Patrikhane’ye geldiğinde 

başkiliseye gidecek, meclis-i umumî huzurunda devlete ve millete sadâkatini bildirecekti. 

Yeni Patrik’in, resm-i kasem’i alenî esnasında, “Millet Nizamnamesi’ni tamamen 

uygulayacağıma sahîhan sarf-ı intizâra dikkat ettiğimi huzûr-ı Rabbâni’de ve meclis-i millet 

muvâcehesinde alenen taahhüt ederim”, demesi gerekiyordu.  

Tanzimat döneminde Rum Patrikhanesi’nin işlerini ıslah etmek üzere patrikhanede 

toplanan bir komisyon, patrik seçimi ve tayini ile ilgili umumî bir nizamname hazırlamıştır.68 

Bu nizamnamenin birinci faslındaki 13. maddede,69 usûl-ü kadîme üzere seçim sonucunun 

tebliği, tahlif, padişah huzuruna kabul ve yeni patriğin tanınmasında Bâbıâli’nin rolü ayrıntılı 

olarak ifade edilmiştir. Nizamname muhtevasından, Osmanlı Devleti’nin, Rum Patrikleri’nin 

şahsiyet, görev ve sorumlulukları ile devlete sadakat hususunda hahambaşı ve diğer patriklere 

nispeten daha titiz davrandığı; tahlif meselesini de aynı titizlikle takip ettiği anlaşılmaktadır. 

Nizamname’ye göre,70 “Patrik bulunan şahıs Şark Kilisesi’nin büyük bir ruhâni reisi 

olmaktan başka, Fatih Sultan Mehmed Hân tarafından ihsan edilip sonra gelen büyük 

sultanlar tarafından takdîr ve ifâ ile padişah tarafından te’kid buyrulmuş imtiyazları hâvi 

olan berât-ı âlişân’da yazılı bütün hususların icrâsına me’mur dur. Bu cihetle, hususi 

durumda Osmanlı saltanatının vâsıta-i tefvîz ahkâmı bulunduğundan, patrikliğe seçilecek zât, 

                                                
66 Gös. yer, s. 963. 
67 Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 938-961. Nizamname’nin birinci maddesine göre, hahambaşılardan farklı olarak, 
patrik seçilecek şahsın 35 yaşını tamamlamış olması istenmektedir (Aynı yer, s. 938-940).  
68 Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 902-937. 
69 Gös. yer, s. 904. 
70 Aynı yer, s. 905 vd.  
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madde-i sâbıkada (12. Madde) beyan edilen sıfatları câmî olmakla beraber, seçimini tasdîk 

edecek olan saltanat-ı seniyye’nin emniyet-i kâmilesine şâyân olması ve ruhâni cihetten başka 

ahvâlde de ehliyet-i kâmilesi olarak usul ü kavânîne vâkıf ve bütün milletin îtimâdını 

kazanmak için her bakımdan bu makama lâyık olacak evsâf ve heyet-i zâtiye ile muttasıf 

bulunması ve pederinden beri asl-ı saltanat-ı seniyye’den olması elzemdir.” 

 

I. Meşrutiyet’in İlânı ve Kanun-ı Esasi’de Yemin 

Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ile taahhüt edilen ve 1849’da nizama bağlanan yemin 

uygulaması zamanla ihmal edilmiş, II. Abdülhamid döneminde yeniden önem kazanmıştır. 

1876’da tahta çıkmadan önce Meşrutiyet’i ilân ederek, bir anayasa hazırlatacağına dair söz 

veren II. Abdülhamid, cülûsunu müteakip sözünü yerine getirmiştir.71  

23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren Kanun-i Esasi’nin72 46. maddesi, Meclis-i 

Umûmî üyelerinin yeminine tahsis edilmiştir. 25’i padişah tarafından tayin edilen Meclis-i 

Âyân ve seçimle göreve gelen 120 kişilik Meclis-i Mebusan’dan meydana gelen Meclis-i 

Umûmî üyeliğine seçilebilme şartlarından bazıları Osmanlı tabiiyyetinde bulunmak, başka bir 

devletin hizmetinde görev yapmamak, köle durumunda olmamak ve Türkçe bilmek idi. 

Yemin Türkçe olarak icra edilecekti. Meclisin açılışında Sadrazamın huzurunda tahlif 

edilecek âzâdan açılış gününde tarihte hazır bulunamayanlar, anayasaya uygun olarak daha 

sonra yemin edeceklerdi. Kanun-i Esasi’nin tahlife dair 46. Madde hükmünün tamamı 

şöyledir:73 

“Meclis-i Umumi âzâlığına intihap veya nasbolunan zevat meclisin yevm-i küşâdında 

sadrıâzam huzurunda ve o gün hâzır bulunmayan olur ise mensub hey’et müctemi olduğu 

hâlde reisleri huzurunda zât-ı hazret-i padişahîye ve vatanına sadakat ve Kanuni Esasi 

                                                
71 II. Abdülhamid, Kanun-ı Esâsi’yi tasdik ve ilân eden 24 Aralık 1876 tarihli hatt-ı hümâyununda, Osmanlı 
Devleti’nin bir süreden beri güç kaybetmesinin iç işlerinde tebeanın güvenliğiyle ilgili meselelerden doğduğunu; 
Abdülmecid Hân zamanında ıslahat yapılarak Tanzimat Hattı’nın ilân edildiğini, Kanun-ı Esasî’nin Tanzimat’ın 
âsâr-ı hayriyesi’nden olduğunu, beyan eder. Sultan Abdülmecid’i “muhyî-i devlet” unvanıyla yâd eden padişah, 
“milletimizin tamami-i-i sa’âdet hâline zâmin olan böyle bir netice-i mes’ûdeyi ‘ahd-i saltanatımıza ta’lîk etmiş 
olduğundan Cenâb-ı Hâkk’a ‘azîm hamd u teşekkürler ederim”, der. II. Abdülhamid, fermanında, “Kanun-ı 
Esasî muhtevası hilâfet-i kübrâ-yı İslâmiye’ye, saltanat-ı seniyye-i Osmaniye’nin hukukuna, Osmanlılar’ın 
hürriyet ve müsâvâtına, vükelâ ve memurinin mes’uliyet ve salâhiyetine, Meclis-i Umûmî’nin hakk-ı vukûfuna, 
mehâkimin istiklâl-i kâmiline, muvâzene-i maliyenin sıhhatine, idare-i vilâyâtça hukuk-ı merkeziyeti muhafaza 
ile beraber tevsi’i mezuniyet usulünün ittihazına müteallik olup, bunlar ise ahkâm-ı şer’i şerife ve mülk-ü 
milletin bugünkü kaabiliyet ve ihtiyacatına mutabıktır”, diyerek; vezirine, “Avn-i Hakk’a ve imdâd-ı ruhâniyet-i 
Cenâb-ı Peygamberiye istinâden işbû Kanun-ı Esasi’yi kabul ve tarafınıza gönderdim; ilâ mâ’şallahü Teâlâ 
memâlik-i Osmaniye’nin her cihetinde düstûrü’l-amel olmak üzere ilânıyla, aynı gün uygulamaya başlanması”, 
talimatını verir. Fermanı, “Cenâb-ı Hâk mülk-ü milletimizin sa’adet haline çalışanların mesâisini teşvik 
buyura”, sözleriyle tamamlar (BOA, Y.EE, nr. 71/38). 
72 Kanuni Esasi’nin bütünü için, bkz.: Düstur, 1. tertip C. 4, s. 4 - 20. 
73 Gös. yer, s. 2-3; Suna Kili, Türk Anayasaları, İstanbul 1982, s. 15. 
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ahkâmına ve uhdesine tevdi olunan vazifeye riâyetle hilâfından mücânebet eyliyeceğine tahlîf 

olunur.”74  

Padişah bir süre sonra Meclis’i kapattı, anayasayı geçici olarak yürürlükten kaldırdı, 

merkezî otoriteyi şahsında topladı, önemli makamlara güvendiği kimseleri atadı. Devlet 

hayatında zamanla ihmal edilmiş bulunan yemin maddesine büyük önem veren II. 

Abdülhamid, Osmanlı bürokrasisine memurların siyaseten tahlifi usulünü getirdi.  

II. Abdülhamid 15 Kasım 1888 tarihli bir iradesinde, Şeyhülislâm Es’ad Efendi’den, 

devlet memurlarının tahlifi meselesinin gizlice müzakere etmesini istedi. Şeyhülislam, 

aralarında Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, meşihat müsteşarı, fetva emini ve evkaf-ı 

hümâyun müftüsünün bulunduğu bir heyet kurarak, meseleyi müzakere etti. Heyetin tespit 

ettiği hususlar bir mazbatada toplanarak, hazırlanan yemin tasarısıyla birlikte Mâbeyn-i 

Hümâyun’a sunuldu.75 Bu mazbatada, padişah tarafından göreve tayin edilecek her sınıf 

memurun suç işlemeden önce siyaseten yemin ettirilmesinin meşru ve yeminin o gün için belki 

çok gerekli olduğu; padişah şeriatın hem kaza, hem de siyaseten hâmisi bulunduğundan, 

İstanbul dâhil bütün Osmanlı memleketlerinde küçük-büyük ayrımı yapmadan, zaptiye neferi 

ve gümrük kolcusuna kadar askeriye, mülkiye ve ilmiye sınıflarından bütün memurları ihtiva 

etmesi gerektiği; yemin hususu dinî bir nitelik taşıdığından saygı ve hürmet gösterilmesi, 

güvenilir bir heyetin huzurunda icrâsı” öneriliyordu. Padişah, heyetin görüşlerini 

onaylamakla beraber, yemin muhtevasında bazı değişiklikler yaparak, buna göre bir fetva 

hazırlanmasını istedi.76 II. Abdülhamid’in onayladığı yemin metni şöyle idi:77  

“Memuriyetimin usûl u fürû’unun icrasında vechen mine’lvücûh hıyânet 

etmeyeceğime ve bu yolda tahkîkan ve te’vilen bi’z-zât veyâ bi’l-vâsıta hiçbir vechile irtişâ ve 

hiçbir kimseden bir şey irtikâb etmeyeceğime ve din ü devletime ve metbû’ı mufahhamım 

şevketlû mehâbetlû Sultan Gazi Abdülhamid Hân-ı sâni efendimiz hazretlerine aslâ hıyanet 

etmeyeceğime ve dâ’imâ sıdk ü istikametle hizmetten ve din ü devletimin menâfi’ini 

cansiperâne muhâfazadan çekinmeyeceğime Vallâhi.”  

                                                
74 Âyân ve Mebusan Meclisi üyelerinin yemin metni: BOA, Y.EE Kâmil Paşa Evrakına Ek, nr. 89-34/3332. 
Âyân ve Mebusan Heyetleri Dahili Nizamnamesi (BOA, A.DVN.MKL, nr. 17/16, 19 Z 1296/4 Aralık 1879). 
75 BOA, Y.EE, nr. 78/69. 
76 Padişah, metinde geçen metbuu’ı mufahhamıma ifadesinden sonra Abdülhamid-i sâni kelimelerinin yer 
almasını, son fıkradaki din ü devletimin menâfi’ini cansiperâne muhâfazadan çekinmeyeceğime ibaresinin de 
yazılmasını uygun görmüştür (BOA, Y.EE, nr. 78/69, 18 Ra 1306/22 Kasım 1888 tarihli mazbata; Gülden 
Sarıyıldız, s. 260-261). 
77 BOA, Y.EE, nr. 78/69, 23 Ra (1)1306/27 Kasım 1888.  
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Nihayet, Şeyhülislâm Ahmed Es’ad Efendi memurlara siyaseten yemin ettirilmesinin 

meşru olduğuna dair bir fetva hazırladı.78 Bu fetva üzerine, Osmanlı devlet hizmetindeki 

memurlara istisnasız yemin ettirilmesinin İslâmiyete ve maslahata muvafık olduğuna işaret 

edilerek, vilayet ve sancakların tamamına, padişahın iradesi gereği emir ve talimat 

gönderildi.79 

Yeni tahlif usulünün istisnasız her yerde uygulanması istenmekle beraber, ileride 

yayınlanacak çok sayıda emir ve talimattan, uygulamada güçlük çekildiği anlaşılmaktadır. 

Aralık 1894’de devlet dairelerinin tamamında memuriyete ilk defa atananların tahlifi istenir. 

Mesela 12 Aralık 1894’de maarif memurlarına uygulanacak tahlif töreni80 hakkında gerekli 

makamlara tebligatta bulunulur. Nisan 1895’te Bağdat Maarif Müdürlüğü’ne, zabitlik yemini 

yapan askerî muallimlerin tahliflerine gerek olmadığı bildirilir.81 

Sadaret’ten Seraskerlik makamına da tahlifle ilgili bazı tebligat yapılır. Seraskerlik, 

askerî okullardan mezun olan subaylara diplomalarını vermeden önce yemin ettirmekte; 

alaydan yetişenler ise, uhdelerine subaylık rütbesi verilmeden önce tahlif olunmakta idiler.82 

Bu durumda, henüz yemin etmemiş komutan ve subayların kademeli olarak tahlifleri 

gerekiyordu.83 Seraskerlik bunların da terfileri esnasında yemin etmelerini uygun görmüş, 

Sadaret’e teklifte bulunarak, kabul ettirmiştir.84  

1895’te, tahlif edilen memurların defterlere kaydına devam edildiği85 görülmektedir. 

1898’de, padişaha sadakatle hizmet edileceğine dair bir yemin metni,86 resmî dairelerde 

tahlifin hangi esaslar dâhilinde devam ettiğini göstermektedir.87 15 Haziran 1903’te, tahlif 

                                                
78 Fetva sureti şöyledir: -Bu mesele beyanında, e’imme-i Hanefiyye’den cevâb ne vechiledir ki, İmâmü’l-
Müslimîn hâfız-ı kavâ’id ve ahkâm-ı din veffakahâ’llâhu Ta’alâ dâima bi-icrâişşerîâti’l garrai’l-metîn 
hazretlerinin sunûf-ı ilmiye ve askeriye ve mülkiyeden bi’l-cümle me’mûrîn-ı saltanat-ı seniyeyi kable’s-subûti’t-
töhme siyâseten tahlîf etmeleri meşrû olur mu, beyân buyrula. - El-cevâb: Allâhu ta’alâ-i a’lem olur. 
Ketebehü’l-fakîr Üryâni-zâde Ahmed Es’ad ufiye anhumâ (BOA, Y.EE, nr. 78/69, 25 N 1306/25 Mayıs 1889; 
Gülden Sarıyıldız, agm., s. 261). 
79 BOA, Y.MTV, nr. 118/14. 
80 BOA, MF.MKT, nr. 239/25, 13 C 1312/12 Aralık 1894. 
81 BOA, MF.MKT, nr. 255/49, 14 L 1312/10 Nisan 1895. 
82 BOA, DH.HMŞ, nr. 17/6, 4 R 1321/30 Haziran 1903. 
83 BOA, Y.MTV, nr. 118/14; Gülden Sarıyıldız, s. 262. 
84 Aynı dönemde devlet, askerlerin tahlifine de gereken önemi vermiş; güvenlik bakımından stratejik mevkilerde 
kurduğu birlikleri sıkı bir denetime tâbi tutmuştur. Mesela Mart 1893’te, 4. Ordu Müşiri Mehmed Zeki Paşa ile 
Yaver-i Ekrem Şakir Paşa arasındaki bir yazışmaya göre, Sivas vilayeti dahilinde meskun Karapapak taifesinden 
kurulu 48. Hamidiye Süvari Alayı’na mahsus neferlerin kayıt ve tahrir suretiyle resm-i tahlifleri yapılmış; 
çekilen bazı fotoğrafları Mâbeyn-i Hümâyun’a sunulmuştur (BOA, Y.EE, nr. 139/35). 
85 BOA, HH d. 31653, 27 C 1313/15 Aralık 1895. 
86 BOA, Y.PRK.M, nr. 4/65, 29 Z 1315/21 Mayıs 1898. 
87 Osmanlı bürokrasisinde ve halk arasında Arnavut muahedesi/Arnavut yemini (Mirdita Malisörleri ile Debre 
Müslümanları arasında besa/Arnavut yemini üzerine Times’ın neşriyatı: BOA, HR.SYS, nr. 151/7, 20.5.1920) 
diye bilinen ve II. Abdülhamid döneminde yaygın surette bahsi geçen bir yemin de besa’dır. Rumeli hadiseleri 
esnasında padişah, Arnavutlar’ın yoğun olarak yaşadığı şehir ve kasabalarda, gerektiğinde besa’ya başvurarak 
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usulünün istisnasız bütün memur ve müstahdemine teşmîli hakkında yeni bir padişah iradesi88 

çıkartılır. Bu irade-i seniyye ile devlet memurlarının tayin edildikleri zaman yapılması 

kararlaştırılmış ve yürürlükte olan tahlif usulünün; padişahın emriyle, bütün devlet 

dairelerince, hangi sınıf ve mertebeden olursa olsun bütün memur ve müstahdemlere tamim 

ve teşmili istenir. Yemin ve tahlif gittikçe daha yaygın bir hüviyet kazanırken özellikle adlî 

kurumlarda hususî önem arz etmektedir. 

 

16 Haziran 1888 Tarihli Ta’lim-i Usûl-ü Tahlif  

Tahlif usulünün talimi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’de ayrıntılı olarak yer almıştır.89 

Buna göre, bir davalıya yemin verdirmek gerekiyorsa, bu şahsa, davanın görüldüğü 

mahkemede veya mahkeme tarafından gönderilen naib huzurunda, hasmı da hazır bulunduğu 

halde yemin ettirilirdi. Hâkim veya naib meseleyi tasvir ederek, “bu hususa yemin eder 

misin?” diye davalıya soru yöneltir, o da “evet, ederim” dedikten sonra; hâkim, yeminin şekli 

ve keyfiyetini tasvir ederek Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin 1744. maddesi hükmünce, 

“Vallâhi” ifadesiyle, Allah-ü Teâlâ Hazretleri’nin ismine kasem ettirirdi. “Vallahi” yerine, 

“Billâhi” veya “Tallâhi” denilmesi de câiz olur. Mahkemede Farsça yemin edilebildiği gibi; 

Türkçe, “Allah’a and içerim” tâbirleri de yemindir. 

Mahkemede, davacının iddiasına rağmen davalının inkâr ettiği husus her ne ise, onun 

üzerine yemin verilmesi gerekirdi. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin 1748. maddesine göre, iddia 

ve inkâr edilen husus davalının kendisi veya başkasının fiili ise, bu fark yeminde ifadesini 

bulurdu. Bir yemin sebebe veya hâsıla, yani davacının hâsıl-ı davası üzerine olur. Bu suretle 

yapılan yemin iki kısma ayrılırdı. Şöyle ki, davacının davasıyla, davalının fikirlerine bakılır; 

eğer davacı cihet-i beyan etmeksizin hak veya Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin 1678. maddesi 

hükmünce mülk-ü mutlak davası edip de, davacı da onun bu davasını inkâr ederse, hâsıla 

yemin verilirdi.90 Eğer davacı, cihet-i beyan ederek bir hak veya mülk-i bîsebep dava edip, bu 

                                                                                                                                                   
asayiş ve güvenliği bu yolla sağlamaya çalışmıştır (İpek sancağında eşraf ve ulemadan müteşekkil komisyon 
teşkili ile devlet menfaati için umumî bir besa akdi yapılacağına dair tahrirat: BOA, DH.MKT, nr. 2164/75, 21 N 
1316/2 Şubat 1899; kezâ, İpek, Kalkandelen, Prizrin, Priştine, Mitroviçe ve Seniçe havalisinde asker ve eşrafın 
bir araya gelerek besa’ya dâhil olacaklarına dair akdi imzaladıkları: BOA, DH.ŞFR, nr. 232/51, 12 Şu 1314/6 
Mart 1899). Ancak Rumeli’de, bazen de halk, hükümete karşı besa suretiyle ittifak ve isyan etmiştir (BOA, 
HR.SYS, 152/55, 24.9.1912). 
88 BOA, İ.HUS, nr. 106/86, 19 Ra 1321/15 Haziran 1903; Düstur, 1. Tertip, c. 7, s. 1039. 
89 Düstur, 1. Tertip, c. zeyl 1, s. 18-21. 
90 Redd-i yemin ticaret mahkmelerinde uygulanıyordu. 1875’te, Divân-ı Ahkâm-ı Adliye Kitabı’nın 
yayınlanmasına kadar ticaret mahkemelerinde uygulanan redd-i yemin usulünün hukuk mahkemelerinde de 
uygulanmasına karar verildi (BOA, A.MKT, nr. 478/23, 8 Ra 1292/14 Nisan 1875). Sonraki tarihlerde yeminle 
ilgili başka düzenlemeler yapılmıştır. Mesela, Ocak 1912’de, nüfus idarelerinde kayıtlı kimlik bilgilerindeki 
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da davacının hâsıl-ı davasını inkâr ederse, yine hâsıla yemin verilir. Fakat davalı cihet veya 

sebebi inkâr ederse, o zaman sebebe yemin verilirdi. Ta’lim-i Usûl-ü Tahlif’te, bu hususlara 

dair birçok örnek de verilmektedir.91 

 

Ruhbanın Tahlifine Dair Adlî Mevzuat 

Şer’i mahkemelerden ayrı olarak nizamiye mahkemelerinin kurulması, yabancı 

devletlerin gayrimüslim Osmanlı tebeası üzerinde himaye iddiaları ve zaman zaman yargıya 

müdahalesi meselenin önemini bir kat daha arttırmaktadır.  

1890’da, rahiplerin mahkemelerde şahitlik etmesi için diğer bireyler gibi yemin etme 

zorunluluğu bulunuyordu.92 Belirtilen tarihte, ruhban ve hahamların yemin ettirilme usulüne 

dair bir kanun layihası hazırlandı.93 Sadaret makamının 25 Eylül 1890 tarihli tahririne göre, 

bu layiha, Rum ve Ermeni Patrikhaneleri’nin bazı isteklerini incelemek üzere Adliye ve 

Mezahip Nazırı’nın başkanlığında kurulan komisyon tarafından düzenlenmişti. Konu 

başlıkları, ruhban ve hahamların tahlifi, hukuk ve ceza maddelerinden dolayı tutuklanmaları 

ve mahkemeleri esnasında istisnai muamele görmeleri olarak sıralanmıştı.  

Ruhban ve hahamlar, ceza mahkemelerinin uygulamaya konulduğu tarihten başlayarak 

ceza maddelerinden dolayı şahit sıfatıyla mahkemeye davet edildiklerinde, diğer bireyler gibi 

yemin etmekten çekinmekte, bu durumda mahkemeyi işgal ettiklerinden uygulamanın 

kolaylaştırılması istenmekte idi. Sonunda, gerek hukuk işleri, gerek ceza davaları ile istintak 

dairelerinin isteği üzerine tahlifi gereken ruhbanın, mensup oldukları patrikhane, 

metropolidhane, murahhashane veya hahamhanede ve âyinlerine uygun surette yemin 

ettirilmeleri; bu kurumların, ruhbanın tahlif edilip edilmediğini tezkireyle ilgili makamlara 

bildirmesi amacıyla bir nizamiye fıkrası hazırlandı. Bu fıkrada, eskiden olduğu gibi ruhban 

sınıfının mensubu bulunduğu patrikhane, metropolidhane, murahhashane veya hahamhanede 

tutuklanmaları; bundan sonra, mahkemelerden gönderilmesi gereken celb müzekkerelerinin 

İstanbul’da iseler hahamhane veya patrikhaneden, taşrada iseler mesela metropolidhane veya 

piskoposhane vasıtasıyla tebliğine karar verildi.94 

                                                                                                                                                   
tashih-i sîn (yaş değişikliği) davalarında şahitlerin yemin etmesinin gerekmediğine hükmedilmiştir (BOA, 
DH.HMŞ, nr. 17/57, 16 M 1330/6 Ocak 1912).  
91 Gös. yer, s. 20-21. 
92 BOA, HR.TO, nr. 14/46, 11.6.1890. 
93 BOA, BEO, nr. 4571/342792, 2.8.1337/3 Mayıs 1919, birleştirme nr.: İD/82.  
94 Aynı yer. 
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Aralık 1896’da yeni Ermeni Patriği’nin yemin merasimi95 ilgili nizamnamelere uygun 

yapıldı. Ocak 1897’de bazı Ermeni mahkûmlarının yemin ve kefaletle serbest bırakılmaları96 

yine nizamnameye göre cereyan etti. Osmanlı bürokrasisinde tahlif, özellikle gayrimüslim 

tebeadan bazı diplomatların imtiyazlı bir mevkiye yükseltilmesi sebebiyle, devletler arası 

meselelerde de bahis konusu oldu. 

 

Yabancı Devletler Nezdinde Görevli Osmanlı Tebeası Gayrimüslimler ve Yemin  

Mükellefiyetleri 

1903 yılında Sadaret makamından Adliye Nezareti ve diğer bazı nezaret ve resmî 

dairelere gönderilmesi istenilen bir buyruldu müsveddesinde,97 devlet memurlarının tahlifi ve 

yabancı devletler nezdinde görevli Osmanlı tebeası gayrimüslimlerin yeminlerine dair 

birtakım tespitlerde bulunulmaktadır. 11 Ocak 1903 tarihli belgede, “bütün devlet memurları 

padişahımıza sadakatten ayrılmayacaklarına ve kendilerine verilen memuriyetlerin ilânı 

esnasında bu suretle mükellef olduklarının da ilâvesi zaten kararlaştırılmış olduğundan, 

istisnasız tahlif edilmelerinin padişahın irâde-i seniyyesine muvafık ve maslahattan olduğu”, 

Adliye Nezareti’nin buna göre uygulama yapması, padişahın emrinin diğer dairelere de 

bildirilmesi istenmiştir.  

Emir muhtevasında, Bâbıâli ile aralarındaki bir mesele üzerine padişahın huzuruna 

çıkarılan Avusturya sefirinin, daha önce Midilli adasında Avusturya konsolosluğu görevinde 

bulunmuş ve aslında Osmanlı Devleti tebeasından olan bir Rum’un sefarete vâki ifadelerini 

nasıl naklettiği de beyan edilmektedir. Sefir, “…Avusturya kaidesiyle, Avusturya 

imparatoruna karşı yeminli bulunan bir memurun hata yapmayacağını”, söylemekte; “bu 

memur Avusturya Devleti tebeasından olmadığı halde Avusturya hizmetinde bulunduğundan, 

Avusturya imparatoruna karşı yemin etmiş ve yeminini muhafaza etmekte olmasıyla müeyyed 

bulunduğunu” sözlerine ekler.98 Başka bir ifadeyle sefir, hizmeti dolayısıyla, Osmanlı 

tebeasından birinin kendi imparatoruna yaptığı bağlılık yemininin, bu şahsın tâbi bulunduğu 

devlet ve hükümdarına sadakatinden öncelikli olduğunu açıkça belirtmektedir.  

                                                
95 BOA, Y.A.HUS, nr. 363/1, 1 B 1314/6 Aralık 1896. 
96 Meseleye dair Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’da okunan hususî bir zabıt varakası: BOA, MV, nr. 90/72, 29 B 
1314/3 Ocak 1897.  
97 BOA, BEO, nr. 1975/148054, 12 L 1320/12 Ocak 1903, birleştirme nr.: 148054. Pusulada adı geçen kurumlar: 
Meşihat, Seraskeri, Bahriye, Şûrâ-yı Devlet, Hariciye, Dahiliye, Tophane, Evkaf, Maarif, Ticaret ve Nafia, 
Maliye, Rüsumat, Mekâtib-i Askeriye, Mülkiye Tekaüt Sandığı, Askeri Tekaüt Sandığı, Defter-i Hâkâni, Orman 
ve Maadin ve Ziraat, Hazine-i Hassa-i Şâhâne, Sıhhiye, Divân-ı Muhasebat, Muhacirin Komisyonu, Memurin-i 
Mülkiye Komisyonu, Teçhizat-ı Askeriye Nezareti’dir (Gös. yer). 
98 Aynı yer. 
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1907’de Bâbıâli üzerindeki ecnebi baskısı artmıştır.99 Ekim 1907’de adlî memurların 

yemin usulü hakkında Şûrâ-yı Devlet tarafından hazırlanan bir mazbata hükümete takdim 

edilmiştir.100 Meşrutiyet’in ikinci defa ilânından hemen önce, Müslüman veya gayrimüslim 

Osmanlı tebeasını ilgilendiren adlî düzenlemeler hız kazanmıştır. 

 

II. Meşrutiyet Dönemi 

Padişah, Âyân ve Mebusların Tahlifi 

Sultan II. Abdülhamid 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’i yeniden ilân etti. Meclis, 

otuz yıl sonra “Meclis-i Mebusan’ın İçtima’a Davet Edilmesi Hakkında İrade-i Seniye” ile 

toplantıya çağrıldı.101 “Kanun-i Esasi’nin Mer’iyeti” hakkında sâdır olup, Bâb-ı Âli’de 

okunan 30 Temmuz 1908 tarihli hatt-ı hümayunla102 anayasa yeniden yürürlüğe girdi. 

Osmanlı Meclisi, 1 Ağustos 1908’de, II. Abdülhamid’in Sadrazam Said Paşa’ya gönderdiği 

hatt-ı hümâyunla açıldı.  

Meşrutiyet’in ilânıyla beraber, devlet hayatında memurların siyaseten tahlifi 

tartışılmaya başlandı. Bazı yerlerde, bundan sonra memurlara yemin ettirilmeyeceği 

rivayetleri dolaşıyordu. Posta ve Telgraf Nezareti’nin 18 Kasım 1908 tarihli bir tezkeresinde, 

meşrutiyet idaresinin istihsal ve tesisinden dolayı memurların tahlif sureti hakkında yapılacak 

işlemlerin bildirilmesi istendi. Bu talep, Dâhiliye Nezareti vasıtasıyla Sadaret makamına 

tebliğ edildi. 29 Kasım 1908’de gelen cevapta, “bugün câri ve geçerli olan usûl-ü tahlifin 

tâdiline lüzum görüldüğü takdirde, onun için meşrutiyet idaresine muvafık bir esâsın vaz’ ve 

tayini Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ tarafından tezekkür ve tetkik edilecek maddelerden 

olduğundan, gereğinin yapılmasna”103 hükmedildi. Bu talimattan iki hafta sonra, memurların 

tahlifiyle ilgili yeni bir emir yayınlanmasa da, 14 Aralık 1908 tarihli irade-i seniye gereği 

Heyet-i Mebusan ve Âyân’ın nerede ve ne suretle tahlif edileceklerine dair bir düzenleme 

                                                
99 1907’de, özellikle Rumeli’de Vilâyât-ı Selâse (Manastır, Kosova ve Selanik) için adlî ıslahatta ısrar eden 
Avusturya-Macaristan ile Rusya, ıslahat şartlarını II. Abdülhamid’e zorla kabul ettirmişlerdir (Ayrıntılı bilgi için, 
bkz. Güler Yarcı, “Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913)”, ESBA, 4/1 (Ocak 2013), s. 76-
114). 
100 BOA, Y.A.HUS, nr. 516/16, 5 N 1325/12 Ekim 1907. 
101 Meclis-i Mebusan’ın 17 Aralık 1908’de açılması kararlaştırıldıktan sonra, vilayetçe yapılacak resmî törenin 
hazırlıklarına geçilmiştir. Törene, sivil ve asker devlet erkânı ve ricali, yerli basının ileri gelenleri, yabancı 
sefirlerin yanı sıra, yabancı basından tanınmış kimseler davet edilmişlerdir (BOA, AMTZ.SM, nr. 5/187, 20 Za 
1326/17 Aralık 1908; BEO, nr. 3454/259039; BEO, 3455/259065. Kanun-ı Esasi’de beyan edilen Meclis-i 
Mebusan’ın toplantıya davet edilmesine dair yazı: BOA, BEO, 3362/252105, 24 C 1326/24 Temmuz 1908 
(Dahiliye, nr. 252088). Meclis-i Mebusan’ın resmî açılışında hususî bir mahalle konulmak üzere Sultan II. 
Abdülhamid’e mahsus büyük bir sancak ile ay yıldızlı üç bayrak gönderilmesine dair tahrirat: BOA, BEO, nr. 
3453/258934, 20 Za 1326/14 Aralık 1908). 
102 BOA, Y.EE, 71/94, 1 B 1326/30 Temmuz 1908. 
103 BOA, DH.MKT, 2671/28, 5 Za 1326/29 Kasım 1908. 
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yapılmış,104 onaylanması isteğiyle 15 Aralık 1908’de Mâbeyn-i Hümâyun Başkitabeti’ne 

sunulmuştur. 

 

Mebusan Üyelerinin Yemin Maddesi ve II. Abdülhamid’e Muhalefeti 

Meclis’in açılışı İstanbul’da top atışları ve aynı günün akşamı yapılan şenliklerle 

kutlandı.105 Meclis-i Âyân Reisi’nin imzasıyla Sadaret’e gönderilen 19 Aralık 1908 tarihli 

telgrafnamede, “Âyân’ın, o günkü tahlif esnasında kanun maddesine uymadıkları, mebusan 

tarafından 46. maddeye bazı ifadeler eklenerek tahlif edildikleri” bildirildi.106 Mebuslar, 

Meclis-i Umumi’nin açılışından önce aralarında konuşmuş, tahlifat maddesine “zât-ı hazret-i 

padişahî kanun-u mezkûre riâyet buyurdukça” ibaresini ekleyerek yemin etmeye karar 

vermişlerdi. Kanun-ı Esasi’ye uygun düşmeyen bu tahlif, o gün Meclis-i Âyân’a sunulan bir 

yemin sureti üzerinden mütalâa edildikten sonra, Âyân heyeti, meselenin Sadaret tarafından 

aynen bilinmesi gerektiğine karar vermiş ve bu telgrafnameyi göndermişti. Sadaret makamı, 

20 Aralık 1908’de Meclis-i Âyân ve Mebusan Reislikleri’ne gönderdiği cevapta, aslında 

anayasaya uygun tahlifleri gerekli ise de meselenin fazla tartışılmasına meydan vermeden 

mebusanın tahlifi yapılmış sayılsın, demiştir.107  

1909 yılının ilk günlerinde, Bâbıâli’ye, tahlifi gereken telgraf ve posta memurlarının 

yemin şekli soruldu. 7 Ocak 1909’da, bütün memurların istihdam ve terakki suretleri 

hakkında düzenlenmekte olan kanun lâyihasına yemin için de bir madde ekleneceğinden, bu 

tarihe kadar telgraf ve posta memurlarının 1876 tarihli Kanun-ı Esasi’nin 46. maddesine 

göre yemin etmeleri gerektiğine108 hükmedildi. 27 Nisan 1909’da, ikrar ve yemin hakkındaki 

kanun maddelerine dair bir müsvedde, Mâbeyn-i Hümayun’a arz edildi.109 Aynı günlerde 

Saray’a sunulmuş olan yemin metnini muhtevi Arapça bir pusula,110 devlet memurlarından 

bazılarının Arapça ile de tahlif edildiklerine işaret ediyordu. 

 

V. Mehmed (Reşad)’in Cülûsu ve Tahlifi 

                                                
104 BOA, İ.DUİT, nr. 10/63, 19 Za 1326/13 Aralık 1908. 
105 13 Aralık 1908’de Sadaret makamından Harbiye Nezareti’ne gönderilen bir yazıyla, Meclis-i Mebusan’ın 
açılacağı 17 Aralık1908 Perşembe günü akşam saatlerinde sivil daireler ve askerî mekânlar ile Yıldız Sarayı ve 
civarının kandillerle aydınlatılması, fişek atılarak şenlik yapılması, kadîm mevkilerden top atılması istenmiş; bu 
görev, Tophane-i Âmire Nezareti’ne verilmiştir (Tophane Nezareti’nin 14 Aralık 1908 tarihli maruzası: BOA, 
BEO, 3455/259065, 22 Za 1326/16 Aralık 1908, birleştirme nr.: 259017, lef 1-2). 
106 BOA, BEO, nr. 3456/259196, 26 Za 1326/20 Aralık 1908, lef 1. 
107 Aynı yer, lef 3. 
108 BOA, DH.MKT, nr. 2700/99, 14 Z 1326/7 Ocak 1909. 
109 BOA, Y.EE, nr. 37/31, 6 R 1327/27 Nisan 1909. 
110 Aynı yer. 
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Çok geçmeden, Sultan II. Abdülhamid 14 Nisan 1909 Salı günü tahttan indirilmiş, 

yerine V. Mehmed (Reşat)’in cülûsu vuku bulmuştur. Taht değişikliği, bu tarihte 

“Abdülhamid’in Iskatı ve Mehmet Reşat’ın tahta iclâsı”na dair Şeyhülislam Mehmed 

Ziyaeddin Efendi’nin imzasını taşıyan fetva üzerine, Meclis-i Umumi-i Millî Kararnamesi ile 

karar altına alınmıştır.111  

V. Mehmed (Reşad)’in biat merasimi kadîm geleneklere uygun yapıldı; aynı zamanda 

yemin ederek, padişah ve halife sıfatıyla cülûs etti. Bu arada, Meclis-i Mebusan’ın 20 Mayıs 

1909 Perşembe günü açılmasına karar verildi.112 Sadaret makamının 2 Mayıs 1909 tarihli bir 

tezkiresinde,113 “padişahın Kanun-ı Esasi hükümlerini, Meşrutiyet Usulü’nü, hukuk-ı milleti 

ve vatanın menfaatlerini siyanet edecekleri” hakkında kablü’l-bey yaptıkları yemin îtimada 

mazhar olup fakat Âyân ve Mebusan o sırada hazır olmadıklarından yemin-i âliyi 

tamamlamamış oldukları gibi, Meşrutiyet Usulü gereği onların da padişaha ve Kanun-ı 

Esasi’ye sadık kalacaklarına dair padişahın huzurunda tek tek yemin etmekle mükellef 

bulundukları beyan ediliyordu. Aslında Meclis-i Umumi Riyaseti’nin bir tezkeresi üzerine 

kaleme alınan bu Sadaret tezkiresinde, tahlifatın kabul edilmiş olmasına rağmen Meclis-i 

Umumi’de tekrarlanması, bunun için de o hafta içinde padişahın uygun göreceği bir gün ve 

saatte Meclis-i Umumi’yi teşrifi arzediliyordu. Mâbeyn-i Hümâyun’un 3 Mayıs 1909 tarihli 

cevabî yazısında, Meclis’teki tahlifatın resm-i seyf/kılıç kuşanma merasiminden sonra 

yapılması, padişahın yemin-i teâli icrasını müteakip tayin edilecek bir günde Meclis-i Umumi-

i Milliye’yi teşrif buyuracağı bildirildi.114 V. Mehmed (Reşad) için düzenlenen kılıç kuşanma 

merasimi, Bâb-ı Seraskeri’de gerçekleşti.115 

 

 

Kanun-ı Esasi’de Tahlif Maddesinin Değiştirilmesi 

1909 yılı Eylül ayının ilk günlerinde, 46. madde dâhil Kanun-ı Esasi’nin bazı 

hükümleri değiştirildi. Mevadd-ı muaddele suretiyle tahlife dair yeni madde şöyledir:116  

                                                
111 Düstur, 2. Tertip, c. 1, s. 167. 
112 Sadaret makamından Heyet-i Âyân ve Meclis-i Mebusan Riyasetleri’ne hitaben 19 Mayıs 1909’da gönderilen 
ve halifenin Perşembe günü (ertesi gün) Meclis-i Mebusan’ı teşrif buyuracakları Mâbeyn-i Hümayun 
Başkitabeti’nden bildirilmiş olduğundan beyanına dair tezkire: BOA, BEO, nr. 3552/266352, 29 R 1327/20 
Mayıs 1909, birleştirme nr.: 266304. 
113 BOA, İ.DUİT, nr. 10/64, 16 R 1327/7 Mayıs 1909; BEO, nr. 3541/265566, 21 Nisan 1325/4 Mayıs 1909.  
114 Gös. yer. 
115 Abdurrahman Şeref Bey, Biat ve Taklid-i Seyf Merasimi. 
116 Kanun-ı Esasi’nin Mevadd-ı Muaddelelerine Dair Kanun (Düstur, 2. Tertip, c. 1, s. 638 vd.), 8 Ağustos 
1325/21 Ağustos 1909; TV ile neşr ve ilânı: 22 Ağustos 1325/4 Eylül 1909, nr. 321. Meclis-i Mebusan’da 
müzakeresi: TV, nr. 206-218; Suna Kili, age., s. 27. 
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Madde 3: “Saltanat-ı Seniye-i Osmaniye Hilâfet-i kübrâ-ı İslâmiyeti hâiz olarak 

sülâle-i âl-i Osman’dan usul-ü kadîmesi vechile ekber evlâda aittir. Zât-ı Hazret-i padişahî 

hîn-i cülûslarında Meclis-i Umumi’de ve Meclis müctemi’ değilse şer’i şerif ve Kanun-ı Esasi 

ahkâmına riâyet ve vatan ve millete sadakat edeceğine yemin eder.”  

Bu değişiklik esnasında, 43. madde muhtevasına konulan “Meclis-i Umumî her yıl 1 

Teşrinisani’de padişahın iradesi ile açılır, 1 Mayıs’ta yine padişahın irade-i seniyesi ile 

kapanır”, hükmüyle Meclis-i Umumi’nin olağan mesai takvimi belirlenmiştir. 

 

Memurların Tahlifi 

V. Mehmed (Reşad) döneminde, devlet memurlarına yemin ettirme usulünün 

kaldırıldığı117 rivayet edilmeye başlandı. Selanik Ziraat Bankası şubesi evrak mukayyidliği 

refakatine tayin edilen Haçador Efendi’nin tahlifi hakkında bu şube müdürlüğü tarafından 

verilen müzekkire üzerine mesele yeni bir mecraya girdi. Zira Ticaret ve Nafia Nezareti’nden 

Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 1 Ekim 1910 tarihli bir tezkirede, Ziraat Bankası Umumi 

İdaresi’nden bildirildiğine göre, “vilayet makamından açığa yazılan buyrulduda tahlif 

usulünün kaldırıldığına işaret edilmişse de bu hususta bankanın bilgisinin olmadığı”118 ifade 

ediliyordu. Dâhiliye Nezareti 4 Ekim 1910 tarihli cevabi yazısında, “Meşrutiyet’in ilânından 

başlayarak memurların tahlif edilmediğini”119 açıkladı. Bu tespit, Osmanlı bürokrasisinde 

muhtemelen sivil memurlar için geçerli idi. 

 

Âyân ve Mebusan Tahlifleri 

Meşrutiyet’in ilânını müteakip seçimlere gidilmiş; ataması tamamlanan âyân ile 

seçilen mebuslardan kurulu ilk meclis 17 Aralık 1908’de toplanmış, 18 Ocak 1912’de 

dağılmıştır.120 Meclisin 1910 yılı mesaisi, 14 Kasım Pazartesi günü saat 8’de yapılan resmî 

açılış töreniyle121 başlamıştır. İkinci meclis, 1912’de toplanmış; aynı yıl, Balkan Savaşı 

sebebiyle, yeni meclis için seçim tarihi belirleyemeden dağılmıştır.122  

                                                
117 BOA, DH.MTV, nr. 6-1/14, 29 N 1328/4 Ekim 1910. 
118 BOA, DH.MTV, nr. 6-1/14, 29 N 1328/4 Ekim 1910, lef 2. 
119 Gös. yer, lef 1. 
120 Meclis’in 18 Ocak 1912’de feshine dair Sadaret makamının tahriratı: BOA, BEO, nr. 3994/299538, 5 S 
1330/25 Ocak 1912; BEO, nr. 4289/321655, 8 B 1332/2 Haziran 1914. 
121 Meclis’in resmî açılışında, Sadaret’ten Âyân Heyeti ve Meclis-i Mebusan Riyaseti’ne gönderilen programa 
göre, rütbe ve nişanı hâiz âyân ve mebusan büyük üniforma giyinecek, nişan ve kordonlarını takacaklardı. 
Rütbesi olmayanlar İstanbulin ve siyah pantolon giyinecek, siyah boyun bağı takacaklardı (BOA, BEO, nr. 
3822/286595, 10 Za 1328/13 Kasım 1910, birleştirme nr.: İD/109). Ecnebi sefirler ile baştercümanları da büyük 
üniforma ile Hariciye Nezareti tarafından davet edilmiş olarak geleceklerdi. Padişah, vekiller ile âyân reisler, 
birinci ve ikinci reisler tarafından karşılanacaklardı. Dâhilî matbuat sahipleri ve muharrirlerinden isimleri 
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Tutanaklara göre, ikinci meclis ilk toplantısını 18 Nisan 1912 Perşembe günü yapmış, 

V. Mehmed (Reşad) saat 14.00’de meclisi teşrif etmiştir. Resmî törende, padişahın nutku 

Sadrazam Said Paşa tarafından okunmuş; açılışta hazır bulunan 105 mebus, Kanun-ı Esasi 

gereği padişah huzurunda ayrı ayrı yemin etmişlerdir. İkinci toplantı 4 Mayıs 1912 Cumartesi 

saat 13.20’de gerçekleşmiş, meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla Kastamonu mebusu Ahmed 

Mahir Efendi başkanlığındaki oturumda, açılış gününde mecliste bulunamayan mebuslar 

tahlif edilmişlerdir.123 24 Temmuz 1912’de yapılan 39. toplantıya kadar hemen her oturumda, 

henüz yemin etmemiş mebuslardan birkaçı tahlif olunmuştur. Mesela 4, 9, 13, 15, 18, 25 ve 

29 Mayıs tarihleri ile 1, 2, 5, 17, 20, 25 Haziran ile 24 Temmuz’da mebuslar birer ikişer 

yemin etmişlerdir.124  

Üçüncü meclis, 1914 Mayısı’na kadar toplanamamıştır. I. Dünya Savaşı’nın devam 

ettiği 1915 yılında, Meclis-i Umumi’nin 14 Kasım 1915/Pazar günü, ezanî saatle sekizde 

resmî törenle açılması için padişahtan izin istenmiştir.125 Savaş sebebiyle düzenli olarak 

çalışamayan meclis, devletin bu savaşta yenilgiye uğraması üzerine 1918’de dağılmıştır.126 

 

Asker ve Zabitanın Tahlifi: Mekke-i Mükerreme’de Bazı Tahlifat 

Mekke-i Mükerreme Emiri Hüseyin Paşa’nın 12 Mart 1912 tarihli bir telgrafnamesi 

merkezden hayli uzak bulunan bu bölgedeki askerlerin padişah ve hilafete sadakati ve 

tahlifleriyle ilgilidir.127 Bahis konusu telgrafnamenin dahi çekildikten ancak 6 gün sonra, yani 

18 Mart 1912’de İstanbul’a ulaşması, merkezî otoritenin denetim güçlüğüne sebep olan 

şartları işaret etmektedir. Telgrafnamede, orada bulunan eğitimli askerlere devlete sadakat 

yemini yaptırıldığı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sadaret makamından Harbiye Nezareti’ne 

gönderilen yine bu hususa dair 20 Mart 1912 tarihli bir tezkirede de,128 Mekke Emiri 

                                                                                                                                                   
önceden belirlenenler Dâhili Matbuat İdaresi tarafından davet edilecek; ecnebi matbuatın ileri gelenleri ve ecnebi 
muharrirlerden gerekenlerin daveti büyük sefaretlere Hariciye Nezareti tarafından tebligatta bulunulmak 
suretiyle yapılacaktı Davetlilerin oturacakları yerler önceden ayrılmıştı ve kendilerine, teşrifat memurları yer 
göstereceklerdi (Aynı yer). 
122 Ahmad-Rustow, agm., s. 245. 
123 Kenan Olgun, Demokrasi Tarihi Açısından 1912 Mebusan Meclisi ve Faaliyetleri, İÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, İstanbul 1994, s. 121, Ek: 2; Takvim-i Vekayi (TV), nr. 1124. 
124 Kenan Olgun, agt., s. 122- 137; kezâ, TV, nr. 1127, 1132, 1140, 1143, 1150, 1158. 
125 BOA, BEO, nr. 4383/328680, 3 M 1334/11 Kasım 1915. 
126 1908’de Rumeli’de başlayan ve Meşrutiyet’in ilânıyla sonuçlanan hareket, daha çok askerî bir hareket olarak 
görülmüştür. Fakat ilk mecliste 12, ikinci mecliste 10, üçüncü mecliste 6 asker mebus vardı. Asker mebusların 
izinli sayılmaları (Ahmad-Rustov, agm., s. 249-250) tahliflerinin gecikmesine sebep olduğu gibi; muhtemelen 
İstanbul’a uzak vilayetlerden gelen mebuslar da meclisteki mesailerine zamanında ve düzenli gelmemiş; 
tahlifleri de geç tarihlerde yapılmıştır.  
127 Mekke-i Mükerreme Emareti’nden gönderilen şifre telgrafname: BOA, BEO, nr. 4019/301354, 4 R 1330/23 
Mart 1912, birleştirme nr.: 355735. 
128 Aynı yer. 
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tarafından rehine olarak tutulan, tavzih edilmiş eğitimli askerlerin davet edilerek, 

giydirildikleri, Bâbıâli’ye sadık kalıp, mülkiye ve askeriye memurları ile devletin hukuk ve 

menfaatlerini muhafaza edeceklerine mushaf üzerine yemin ettirildikten sonra birliklerine 

gönderildikleri” kayıtlıdır. Aslında bu tahlif hadisesi, Yemen Kuvve-i Umumiyesi 

Kumandanlığı’nın bahis konusu askerlerin itaatsizliğini Harbiye Nezareti’ne bildirmesi 

üzerine başlamış; Emaret, Dâhiliye ve Harbiye Nezaretleri ile Sadaret makamı arasında üç ay 

kadar devam eden haberleşme sonrasında netice alınabilmişti. Tahliflerinden sonra askerlerin 

her birine 3 Mecidiye para ve yol için kumanya verilmiş; ellerine, Asir Kolordu Kumandanı 

ile yolları üzerindeki şehirlerin şeyh ve memurlarına hitaben, riayetlerini gösteren birer yazı 

verilerek Mekke-i Mükerreme’den gönderilmişler; sevklerinin üçüncü gününde birliklerine 

ulaşmışlardı.129 

 

Osmanlı Askerlerinin Yemin Töreni 

1914 yılında hazırlanan ve yürürlüğe giren Tahlîf Kavâid-i Umûmiyesi’ni uygulama 

sorumluluğu Harbiye Nazırı’na verilmiştir. Nizamname’nin birinci maddesi şöyledir:130  

”Her ferd, orduya girdiği günden itibaren yeni bir hayata başlar. O günden itibaren 

herkes, ruhunu ve bedenini padişahı ve vatanı uğruna vakf eder. Bu maksat için her ferde iffet 

ve sadâkat ve itâat ile ifâ-yı hizmet edeceğine yemin ettirilir. Resm-i tahlif öyle bir ihtirâm ile 

icrâ edilmelidir ki, bu büyük günün hâtırası askerin kalbinden ölünceye kadar çıkmasın. 

Tahlîf günü ders ve talim yoktur”.  

Nizamname gereği, yemin eden ve resm-i tahlifte bulunan her zabit büyük üniforma 

giyinecek; yalnız sancak bölüğü seferî techizatıyla hazır bulunacaktır. İstifa sonrası askerlik 

hizmetine kabul edilen zabitlere, alay veya tabur kumandanları tarafından; terhis sonrası 

silâhaltına çağırılanlara ise, bölük kumandanları tarafından daha önce etmiş oldukları yemin 

hatırlatılacaktır. Kıtaya dönen firâriler daha önce yaptıkları yeminin hükmünü ihlâl 

ettiklerinden, bölük kumandanları tarafından, bölük muvâcehesinde yeniden tahlîf 

edileceklerdir. 

Askerlik hizmetine kabul edilmiş olan ecnebiler istifa ederek ayrılmış iseler, tekrar 

hizmete alındıklarında tahlîf edileceklerdir. Geçici olarak veya muallimlik sıfatıyla Osmanlı 

Devleti tarafından askerlik hizmetine davet edilen ümera ve ecnebi zabitanın tahlifi gerekli 

                                                
129 Sadaret makamının 25 Şubat 1912 tarihli tezkeresinin zeyli: BOA, BEO, nr. 4019/301354. 
130 Ufuk Gülsoy, Cizyeden Vatandaşlığa Osmanlı’nın Gayrimüslim Askerleri, İstanbul 2010, s. 232-235 (ek 14).  
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olmayıp, kendi hükümdar ve ordularına karşı yaptıkları yemine uygun hareket edeceklerini 

vaad etmeleri yeterli sayılacaktır. 

İdadî mektepleri öğrencileri orduya girdikleri ilk ayın sonunda tahlîf edileceklerdir. 

Askerlerin kıtalarına dağıtılmaları, giydirilmeleri ve kendilerine askeriyeye dair esas maddeler 

tefhîm ve tâlim edildikten sonra, aşağıda târif edilen hususî tören ile acemi teftişinden önce 

yemin ettirilmiş olmalıdır.  

Müslüman ve gayrimüslim askerlere ayrı ayrı ve Türkçe lisân ile yemin ettirilir. 

Kıtalara taksim ve ilhâk edilen efrad, alay veya müfrez bulunan tabur dâhilinde tahlîf edilir. 

Perakende gelen askerlerin tahlifinde, hususî tören yapılmayıp esas askerî maddeler tefhîm 

olunduktan sonra bölük kumandanları huzurunda yemin ettirilir. Askerlere yemin 

ettirilmesinden önce, bölük kumandanı tarafından yeminin önem ve kutsallığı, yemine sadakat 

ve riâyetin gerekleri ve hulf-ı yeminin namus ve haysiyet üzerine etkisiyle sonuçları 

anlatılarak askerler yemin törenine hazırlanır. Zabitler, alay ve tabur kumandanları huzurunda 

tahlîf olunurlar.  

Yemin törenine gelince, askerlerin bir kıta dâhilindeki toplu yemin töreninin yapılması 

için mensup oldukları alay veya müfrez taburun hizmet ve görevde bulunanlarından başka, 

bütün mensupları silahlı olarak hazır bulunurlar. Tahlif edilecek askerler, silahsız ve yüzleri 

içeriye doğru, dört köşe teşkil edecek surette toplanır, yalnız sancak bölüğü için boş yer 

bırakılırdı. Muhtelif sınıf tâlimnâmelerinde beyân edilen usule uygun olarak sancak getirilir; 

sancak bölüğü, musıka sağ tarafta kalacak şekilde yerini alır, bu sırada saygı duruşunda 

bulunulur. Daha sonra askerler, sancak muhafızlarıyla beraber üç adım ilerleyerek, üzerinde 

yemin edecek efrad sayısına göre Kur’an-ı Kerîm konulmuş bulunan masa önünde dururlar; 

acemi efradın hepsi, sancak sayısına göre, en fazla onar kişi olmak üzere sırayla masanın 

başına gelerek, dizilirler. Her biri sağ elini Kur’an-ı Kerîm üzerine koyarak, sol elleriyle 

sancağın bir kısmını tutar; sancak, gerektiği kadar meyilli bulundurulur; bu esnada bütün kıta 

selam durur. Kendi efradının sırası gelen her tabur kumandanı ortaya gelerek, yemin metnini 

efradın tekrar edeceği suretde yüksek sesle okur; ellerini Kur’an-ı Kerîm üzerine koyan efrad, 

yemini aynen tekrarladıktan sonra yerine döner, diğerleri masanın başına gelerek yemin 

ettirilirlerdi. 

Tahlif tamamlandıktan sonra kıta rahat durumuna geçer. Sancak ve acemiler sıradaki 

yerlerine giderler. Kumandanların en büyük rütbeli olanı, acemilere, padişah adına, “Hoş 

geldiniz arkadaşlar! Bugün, sizler için en yüce bir gündür. Sizi büyüten, vatanınıza yetiştiren 

ve her fenalıktan esirgeyen sevgili padişahınıza sadık ve fedakâr olmak için yemin ettiniz. Bu 
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mübarek günü unutmayınız” der. Daha sonra imam tarafından dua okunur, musıka selam 

marşınıçalar, efrad “padişahım çok yaşa” suretindeki duasını tekrarlar ve törene son verilirdi. 

Sancak bulunmayan kıtalarda, tören yine bu şekilde yapılır; masanın üzerine tüfenk 

veya kılıç gibi, o sınıfın silahı konulur. Topçular için, merasimin yapıldığı yere bir top 

getirtilir; efrad sağ ellerini Kur’an-ı Kerîm, sol ellerini silahın üzerine koyarak tahlif edilir. 

Müslüman askerlerin tahlifi tamamlandıktan sonra gayrimüslimlerin tahlifi yapılır. Onlar için 

de aynı merasim uygulanır; masa üzerine İncil-i Şerîf veya Tevrat-ı Şerîf konulur. Yemin 

sureti tabur kumandanı tarafından ve Türkçe ile okunurdu.  

Bu törenlerde okunan yemin sureti aşağıdaki gibidir:  

“Ben … oğlu …; karada ve denizde, harbde ve sulhde, her nerede olursa olsun 

ordumuzun şevkekti başkumandanı padişahımız hazretlerine daima doğruluk ve sadakat ile 

hizmet edeceğime, padişahımın nâmını, mukaddes sancağımın şânını, askerliğin namus ve 

şerefini canımdan azîz bilip bu uğurda isteyerek ve severek hayatımı feda etmekten hiçbir 

zaman çekinmeyeceğime, her zaman vazifesini, namusunu sever, özü-sözü doğru ve çalışkan 

bir asker gibi çalışacağıma Allah’ın kelâmı olan Kur’an-ı Aazîmü’ş-şân (İncil-i Şerîf veya 

Tevrat-ı Şerîf) hakkı içün yemin ederim, Vallâhi ve Billâhi.”131 

İstanbul’daki acemi askerin tahlîfi padişahın huzurunda yapılırdı. Bu törende yemin 

masasına her alay adına yalnız on nefer gelirdi. Acemi efrad alay alay ve bulundukları yerden 

yemini tekrarlardı. 

 

II. Meşrutiyet Döneminde Gayrimüslimlerin Tahlifine Dair Cebel-i Lübnan 

Mutasarrıflığı Örneği: Marunî Piskopos ve Rahiplerinin Mahkemelerde Yemini  

1914 yılında, Marunî ruhani reisleri ile ruhbanın mahkemelere davet edilerek 

tahliflerinin,132 benzer sebeplerle yemin ettirilen diğer cemaat mensuplarından farklı olduğu 

iddiasıyla hükümete bazı şikâyetler vuku buldu. Nisan ayında Meclis-i Vükelâ’da ele alınan 

bu mesele, Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nde müzakere edilmiş; Divân-ı Hümâyun’dan 

yazılan bir müzekkere ile Mezahib İdaresi’nin mütalâanamesi de dikkate alınarak karar 

bağlanmıştı.  

Marunî rahiplerinden resmî buyrulduyu haiz olmayan piskopos ve onlara mensup 

ruhbanın mahkemedeki tahliflerinde istisnaî bir muamele yapılmaz, diğer ahali gibi hakim 

huzurunda tahlif edilirlerdi. Aslında mahallî hükümetler teamüllere uygun hareket ediyorlardı. 

                                                
131 Gös. yer. 
132 BOA, MV, nr. 187/30, 22 Ca 1332/18 Nisan 1914. 
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Mezahib İdaresi’nin mütalâanamesine göre, Marunî rahiplerinin mahkemelerdeki tahlifleri 

diğer cemaatlere mensup rahiplerle aynı usul ve kararlara bağlanmalı idi. Sonunda, bir Marunî 

piskoposunun tayini esnasında Cebel-i Lübnan’da oturan Marunî Patriği’nin atamanın 

yapıldığı mahallin valiliğine tebligatta bulunması; Cebel-i Lübnan Mutasarrıfı’nın bu 

Patriklik’ten gelen bilgiyi mülkî idarelere tebliği, ilgili vilayet tarafından piskoposun eline 

buyruldu verilmesi ve piskoposların da gerektiğinde bu buyrulduları adlî memurlara 

göstererek mahkeme ve tahlifleri uygun olacaktı.  

Bâbıâli yeni bir düzenleme yaparak, Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı vasıtasıyla Marunî 

Patrikliği’ne tebliğ etti. Bundan sonra, buyruldu istihsal ettiği mahallî hükümet adliye 

memurlarına bildirilen rahip ve papazların, diğer ruhanî reisler gibi, Marunî piskoposlarının 

aracılığına başvurarak mahkemeye davet suretiyle tahlif edileceklerdi. Ayrıca Marunî rahip ve 

piskoposlarının kabahat ve cünha fiillerinden zanlı olup suçlu bulunmaları halinde, umumi 

meclislerce tayin edilmiş hususî mevkilerde hapsedilmelerinin usul ittihazına hükmedildi. Bu 

hususların gerekli mülkiye ve adliye memurlarına tebliği amacıyla Dâhiliye ve Adliye 

Nezaretleri ile Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı’na bilgi verilmesi133 kararlaştırıldı. 

 

Askerî Sınıfa Mensup Memurların Tahlifi 

II. Meşrutiyet döneminin en önemli iç siyasî gelişmelerinden biri, askerî kurumlarda 

istihdam edilen devlet memurlarının kefalet meselesi ve tahlif edilmeleri oldu. Harbiye 

Nezareti’nin 20 Eylül 1913 tarihli bir tezkiresinde, bir süre önce, askerî sınıfa mensup devlet 

memurlarından tahlif edilemeyen ve senet vermek istemeyenlerin Askeri Ceza 

Kanunnamesi’nin 98. maddesi gereği cezalandırılmaları hususunda padişah iradesi 

çıkarılarak, her tarafa tamimen tebliğ edildiği bildirilmiştir. Tezkirede, buna rağmen 

Diyarbakır Redif Fırkası üçüncü sınıf kâtiplerinden Ârif Efendi’nin sened vermek istememesi 

ve resm-i tahlifden kaçınması üzerine yapılan yazışma sonunda, kâtibin, Şûrâ-yı Askeri 

kararıyla kaydının ayrıldığı134 beyan edilir. Ârif Efendi, verdiği arzuhallerde bir taraftan 

davranışını mazur göstermeye çalışıp diğer taraftan gönüllü olarak katıldığı Dârülharb’deki 

fedakârlıklarından bahseder ve memuriyete iadesini ister.  

Harbiye Nezareti, 31 Ağustos 1913’te Sadaret’e, Meclis-i Rüesâ-yı Askeriye’den 

hususa dair gönderilen bir tezkireye atıfta bulunarak, Ârif Efendi’nin, “padişahın irade-i 

seniyesi hilâfına hareket ettiği için askerî memuriyetinden çıkartıldığı; dolayısıyla, ancak 

                                                
133 Aynı yer. 
134 BOA, BEO, nr. 4214/316039, 18 L 1331/20 Eylül 1913, birleştirme nr. 305252, 
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devlet tarafından verilecek karara göre geri dönmesinin uygun olacağını“ bildirir. 18 Eylül 

1913’te Sadaret makamından Harbiye Nezareti’ne gönderilen cevabî tezkirede, “talebin 

Meclis-i Vükelâ’da mütalâa edildiği ve padişahın irade-i seniyesi üzerine verilen önceki 

karara uyulması gerektiği” bildirilir. Yemin etmeye ve senet vermeye yanaşmayan Ârif 

Efendi’nin devlet hizmetine dönme imkânı tamamen ortadan kaldırılır. 

 

Evkaf ve Tahlif 

Yemin zarureti, vakıf müesseselerinde de geçerlidir. 11 Ocak 1916’da, “bir kimsenin 

mütevellisi olduğu vakfın masrafı için meşru surette yaptığı harcamaların miktarını tespitde, 

yemin ederek sözlü ifadesinin makbul olacağı”na135 hükmedilir.  

1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgiyle sonuçlanması; İtilaf Devletleri’nin 

Mondros Mütarekesi’ne dayanarak Osmanlı memleketlerini işgali başlaması üzerine Osmanlı-

Türk tarihinde yeni bir döneme girilir. Yemin ve tahlif, bu dönemde de siyasî ve sosyal 

sebeplerle sayısız müzakereye konu edilir. 

 

Millî Mücadele Döneminde Tahlif: Kongreler ve Yemin Meselesi 

1919’da Erzurum Kongresi’ne katılan üyelere herhangi bir yemin merasimi 

yapılmamış; fakat Sivas Kongresi esnasında yemin hususuna dikkat çekilmiştir. Meselenin bu 

suretle ele alınma gerekçesi, kongreye katılanların Milli Mücadele aleyhine çalışanlar 

tarafından İttihatçılıkla suçlanması olmuştur. Bahis konusu suçlamalar üzerine kongre üyesi 

Fazıl Paşa tarafından bir önerge verilerek üyelerin tahlifi istenmiştir. Bu arada, uzun 

tartışmalar sonunda bir yemin metni hazırlanmıştır. Fazıl Paşa’nın önerdiği yemin metni 

şöyledir:136  

"Mâkâm-ı ceîil-i hilâfet ve saltanata, İslâmiyete, devlete, millete ve memlekete mânen 

ve maddeten hizmetten başka bir gâye takip etmeyerek, her türlü ihtirasât-ı şahsîye ve 

siyâsiyeden ve fırkacılık âmâlinden münezzeh bir azm-ü îmân ile çalışacağıma ve İttihat ve 

Terakki Cemiyeti'nin ihyâsına çalışmayacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım nâmına 

Vallâh, Billâh.” 

Kongre reisi Mustafa Kemal, “gâyenin istihsâline kadar cemiyetimiz her türlü fırka 

fikrinden tamamiyle âzâdedir. Fakat Meclis-i Mebusan'ın açılmasına kadar siyasetle 

uğraşmaktan men’ olunmak doğru olamaz. Herkesin ictihâdâtını tahdît etmiyelim” diyerek, 

                                                
135 BOA, HSDS ABZ, nr. 5/92, 5 Ra 1334/11 Ocak 1916. 
136 Uluğ İğdemir, Sivas Kongresi Tutanakları, Ankara 1969, s. 5-22’den naklen, B. Zakir Avşar, agm., s. 52. 
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siyaseten yemin meselesi üzerinde görüşünü beyan eder. Fazıl Paşa da, önerisinin kongreye 

mahsus bir yemin olup kongre süresince geçerli olduğunu ifade eder.137  

Kongre üyelerinden Ahmet Nuri Bey yeni bir öneri getirerek, müdafaa-i hukuktan 

maksat vatanın coğrafî vaziyetini temin etmek olduğundan, meşrû bir hükümet kuruluncaya 

kadar herkesin her türlü menfaat hissinden âzâde olarak, yalnız bu maksat için yemin etmesi 

daha uygundur, demiştir. Bunun üzerine, Mustafa Kemal, kongre reisi sıfatıyla, “iki türlü 

yemin olabileceğini; bunlardan birinin maksadın istihsaline kadar geçecek süreye münhasır 

yemin edilmesi; diğerinin, orada okunan ve hükmü daimî olan yemin formülü olduğunu” 

açıklar. İkisini birbirinden ayırmak gerektiğini belirten Mustafa Kemal, uygun görülüyorsa 

Ahmet Nuri Bey'in teklifinin ayrıca değerlendirilmesini ister.  

Kongre’nin, yemin muhtevasında hassasiyet gösterdiği en önemli husus, İttihatçılık ve 

fırkacılık yapılmayacağı teminatıdır. Bu bakımdan, yemin muhtevası müzakere edilirken 

Bekir Sami Bey’in yaptığı şu değerlendirme de dikkate değer. “Erbâb-ı nâmus ve haysiyet 

için yemine hâcet yoktur. Bu itibarla yemin teklifi zâittir. Haysiyet ve namusundan emîn 

olmayan istediği kadar yemin etsin, önemi yoktur. Yalnız, dâhil ve hâriç, kongrenin İttihat ve 

Terakki'yi ihyâ ile uğraştığını söylüyor; maksat buna karşı bir önlem almaktan ibarettir; 

yoksa âtiyen bir kayıt altına girmek doğru değildir”138 

Bu görüşmeler esnasında Rauf Bey (Orbay) de düşüncelerini açıklamıştır. Rauf Bey 

(Orbay), Fazıl Paşa’nın önerdiği yemini, kongre süresince de siyaset yapılmasına müsait 

bulduğundan “mahzurlu” görmüş; bu mahzuru, “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden maksat 

İslâm ahaliyi bir noktaya toplamak ve fırka ve tefrika gözetmemektir. Hâlbuki siyaset demek, 

fırkacılık demektir ve kongremizin maksadı bu değildir”, sözleriyle açıklamak gereğini 

duymuştur.139 Müzakerelerin devamında, kongre üyelerinin siyasî ictihadlarında serbest 

olması; bunun, seçimler yapılıp bittikten ve Meclis-i Millî toplandıktan sonra mümkün olduğu 

söylenir. Mustafa Kemal bu sözleri, “Eğer bu bakış açısını cemiyetimizin bütün mensuplarına 

kabul ettirmek gerekirse, o zaman yalnız kongre üyelerinin yemin etmesi yeterli olmaz, 

şubelerimizdeki âzânın da tahlifi gerekir. Bunun için, öncelikle nizamnamemiz 

hazırlanmalıdır” diyerek cevaplandırır.  

Fazıl Paşa, yemin metni üzerinde değişiklik yaptıktan sonra, bunu bir defa daha 

kongreye sunar. Teklif edilen yeminin muaddel sureti şöyledir:140  

                                                
137 Aynı yer. 
138 B. Zakir Avşar, agm., s. 39. 
139 Gös. yer. 
140 B. Zakir Avşar, agm., s. 38-39. 
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“Mâkâm-ı celîl-i hilâfet ve saltanata, İslâmiyet’e, devlete, millete ve memlekete mânen 

ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binâen, kongrenin müzakeresi 

devamı müddetince ihtirâsât-ı şahsiye ve siyâsiyeden ve fırkacılık âmâlinden münezzeh bir 

azîm ve îman ile çalışacağıma ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyâsına çalışmayacağıma 

namusum ve bilcümle mukaddesatım namına Vallâh, Billâh.” 

Kongre’nin ikinci genel birleşiminde, Mustafa Kemal, alt komisyon tarafından 

hazırlanan yemin metnini okutarak birleşime başlar. Bu metnin sureti şöyledir:141  

“Saadet ve selâmet-i vatan ve milletten başka kongrede hiç bir maksad-ı şahsî takip 

etmiyeceğime; vatanın bugün duçar olduğu mesâib ve felaketin müsebbibi bulunan İttihat ve 

Terakki Cemiyeti'nin ihyasına çalışmayacağıma ve mevcut fırak-ı siyasiyeden hiç birisinin 

âmâl-i siyasiyesine hadim olmayacağıma Vallâhi, Billâhi"  

Kongrede, Teklif Encümeni Reisi Mustafa Kemal olup, üyeler Hüsrev Sami, Ahmed 

Nuri, Osman Nuri, Bekir Sami, Hüseyin Rauf ve Raif Beyler’dir. Karahisar Temsilcileri 

Mehmet Şükrü ve Salih Sıtkı tarafından sunulan ikinci teklif de Kongre Başkanı tarafından 

okutulur. 5 Eylül 1919’da kongre riyasetine gerekçeli olarak sunulan ve okutulan bu yeminin 

muhtevası, aşağıdaki gibidir:142  

“Kongrenin maksadı cem'iyat ve firâk-i mevcude ve münfesihâdan hiç birinin efkâr ve 

âmâl-i mahsusasına âlet olmamak ve her türlü alâik ve menafi-i zâtiyeden âzâde olarak 

selâmet-i mülk ve milliyi temine çalışmak ve temsil edilen muhitten iktisap edilen kanaat-i 

milliyeyi muhafaza ve müdafaadan ibaret olduğundan, işbû esasat haricine çıkmayacağıma 

Vallâhi, Billâhi.” 

Uzun tartışmalardan sonra, alt komisyon tarafından hazırlanan ve üzerinde ufak bazı 

değişiklikler yapılan metin, oylamaya sunulur. Oylamada, Denizli temsilcisi Şükrü Bey, 

“vatanın inhidâmına sebep olan” kaydının metinden kaldırılmasını ve yerine “İttihat ve 

Terakki” denilmesinin yeterli olduğunu teklif eder. Bunu,“İttihat ve Terakki’nin öyle olduğu, 

yani vatanın inhidâmına sebep olduğu ne malûm?” sözleriyle açıklar. Teklif ekseriyetle kabul 

edilir. Nihayet, yemin metni oybirliğiyle onaylanır. Tahlifin şekline gelince, her üyeye ayrı 

                                                
141 B. Zakir Avşar, agm., s. 39-40. 
142 B. Zakir Avşar, agm., s. 38-39. Aynı günlerde Mustafa Kemal Paşa ve kongre üyeleri, gizlilik içinde 
yürüttükleri bütün faaliyetlerinde yemine büyük önem vermektedirler. Mesela, 7/8 Eylül 1919 gecesi Malatya’da 
12. Süvari Alay Kumandanı Cemal Bey ile Mustafa Kemal arasında telgraf makinelerinin başında karşılıklı 
yapılan görüşmede, Mustafa Kemal Cemal Bey’den, yanındaki telgraf müdür ve memuruna, “muhaberelerinin 
hiçbir noktasını hiç kimseye söylemeyeceklerine dair yemin ettirmesini ve daha sonra bu şahısları telgraf 
odasından dışarı çıkartmasını” rica etmiştir. Cemal Bey’in bu ricayı yerine getirdiğini kendisine teyid ettirdikten 
sonra, Malatyaya gittiğini öğrendiği İngiliz Binbaşı Kobertin Nowill hakkındaki istihbaratını paylaşmıştır 
(Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk, II (1920-1927), İstanbul 1973, s. 953).  
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ayrı yemin ettirilir. Kongre reisi Mustafa Kemal Paşa bir yanlışlığa meydan vermemek için 

yemin edenlerin birer birer salondan dışarı çıkmalarını ister. Toplantı Salonu’nun kapısında 

yemin varakasını okuyan her üye, tahlifi tamamlandığında dışarı çıkar.143 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yemin 

İlk Meclis tarafından çıkartılan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yeminle ilgili hüküm 

bulunmamaktadır. İkinci Dönem TBMM’nin birinci oturumunda Ertuğrul Milletvekili Dr. 

Fikret Bey Meclis’e bir önerge sunmuş, 11 Ağustos 1923’te Meclis Genel Kurulu’nda okunan 

bu önerge üzerine milletvekillerinin tahlif metni ve usulü müzakere edilmiştir. Mebusların 

ittifakla kabul ettikleri yemin muhtevası şu sözlerle ifade edilmiştir:144  

“Vatan ve milletin selâmet ve sa’adetinden başka bir gâye takip etmeyeceğime ve 

milletin bilâ kayd ü şart hâkimiyeti esasına sâdık kalacağıma, Vallâhi.” 

Millî hâkimiyet esasının benimsendiği yeni dönemde, saltanat kurumu fesh edilmiş, 

hilafet kurumu ise devam etmektedir.145 Milletvekillerinin yukarıda gösterilen yemin 

formülünde, siyasî bakımdan egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu vurgulanmakta; 

“Vallahi” ibaresi dışında dinî bir tâbir bulunmamaktadır.146 Cumhuriyet’in ilânını müteakip 

TBMM 1924 yılında yeni bir anayasa hazırlayacak ve yemin maddesine geniş surette yer 

verecektir. 

 

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ve Tahlif Hükmü 

1924 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun147 bazı maddelerinin tavzihen tâdiline dair 

kanunda,148 milletvekilleri ve cumhurbaşkanının tahlif hususu şöyle ifade edilmiştir:  

Madde 16 (ilk şekli): “Mebuslar meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar: 

Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kayd ü şart hâkimiyetine mugayır bir 
                                                
143 B. Zakir Avşar, agm., s. 42. 
144 Aynı yer. (Ayrıca bkz.: Ek 2) (fotoğraf) Osmanlı Devleti’nin son döneminde Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtipliği 
yapmış olan Âli Fuat Türkgeldi’nin ailesinden ve TBMM 9. Dönem Milletvekillerinden Celal Fuat Türkgeldi 
mecliste yemin ederken (BOA, HSD AFT, nr. 20/3, 29 Z 1341/12 Ağustos 1923). 
1451 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ve Sultan Vahidettin’in Türkiye dışına çıkartılmasıyla birlikte, 18 
Kasım 1922’de, Osmanlı hânedanının en yaşlı ferdi olarak Abdülmecit Efendi, TBMM tarafından halife ilân 
edildi. Bu karar, Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından bildirilmiş, Abdülmecid Efendi teklifi kabul 
ederek 22 Kasım 1922’de ilk Cuma Selâmlığı’na çıkmıştır. Halife, yalnız dinî otoriteyi temsil yetkisi 
verildiğinden, siyasî askeri üniforma giymemiş ve kılıç kuşanmamıştı. Namaz sonrasında Topkapı Sarayı Hırka-i 
Şerif Dairesi’ne giden Halife Abdülmecid Efendi için burada biat merasimi düzenlenmiş; törene Ankara 
Hükümeti’ni temsilen Refet Bele katılmıştır. Tören, Osmanlı hanedanının son biat töreni olup, 3 Mart 1924’de 
yayınlanan hususa dair kanun gereği, Abdülmecid Efendi’nin halifeliğine son verilmiş; hilafet müessesesi de 
kaldırılmıştır (Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk, II, s. 848 vd.; Avşar, aynı makale, s. 42-43). 
146 “Vallahi” ibaresi, 1928 yılında metinden çıkartılmıştır (B. Zakir Avşar, agm., s. 42). 
147 20.1.1337 tarih ve 85 numaralı kanun. 
148 Düstur, 3. Tertip, c. 5, s. 158. 
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gaye takip etmeyeceğime ve cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma, Vallâhi. 

(Muaddel madde): “Milletvekilleri meclise katıldıklarında şu şekilde tahlif olunurlar: 

Namusum üzerine söz veririm ki, vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kayd ü 

şart hâkimiyetine mugayır bir gaye takip etmeyeceğime ve cumhuriyet esaslarına sadakatten 

ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm.”.149 

Madde 38 (ilk şekli): “Reisicumhur, intihabı akabinde ve meclis huzurunda şu suretle 

yemin eder: Reisicumhur sıfatıyla cumhuriyetin kanunlarına ve hâkimiyet-i milliye esaslarına 

riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sâdıkane ve bütün kuvvetimle sarf-ı 

mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemâl-i şiddetle men, Türkiye’nin şan ve 

şerefini vikaye ve i’laya ve deruhde ettiğim vazifenin icâbatına hasr-ı nefs etmekten 

ayrılmayacağıma, Vallâhi.” (Muaddel madde): “Reisicumhur, intihâbı akabinde ve Meclis 

huzurunda şu suretle yemin eder: Reisicumhur sıfatıyla cumhuriyetin kanunlarına ve 

hâkimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sâdıkane 

ve bütün kuvvetimle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemâl-i şiddetle 

men, Türkiye’nin şan ve şerefini vikaye ve i’laya ve deruhde ettiğim vazifenin icâbatına hasr-ı 

nefs etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm.”150 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nde yemin geleneği, kuruluş yıllarından itibaren mevcuttur. Türk-

İslâm devletlerinde yaygın olan hükümdar yeminleri, Osmanlı padişahları tarafından da 

devam ettirilmiş; Osmanlı padişahları kendi tebeasına yemin suretiyle söz verdiği gibi, ecnebi 

devlet hükümdarları ve tebeasına, ahidname sureiyle imtiyaz bahşetmiştir. Devlet ileri 

gelenleri ise, yine kuruluş döneminden başlayarak padişaha sadakat ve kanunlara riayet üzere 

yemin etmişlerdir. Gayrimüslim Osmanlı tebeası da yeminle mükellef olup, gayrimüslim 

Osmanlı memurları bağlı bulundukları devlet dairelerinin nazır ve reisleri huzurunda, mensup 

oldukları dine göre İncil-i şerîf veya Tevrat-ı şerîf’e elini basarak yemin etmişlerdir. Tanzimat 

döneminde, başta padişah olmak üzere devlet memurları tahlif edilmiş; II. Abdülhamid’in 

saltanatı esnasında kabul ve ilân edilen Kanun-ı Esasi ile hükümdarın yanı sıra Âyân ve 

Mebusan Meclisi üyeleri yemin etmek zorunda bırakılmışlardır. 1877’de Kanun-ı Esasi’nin 

geçici olarak yürürlükten kaldırılması ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması yemin 

müessesesinin işleyişini etkilemiştir. II. Abdülhamid döneminde, asker ve sivil devlet 

                                                
149 Suna Kili, age., s. 44, dn: 5.  
150 Gös. yer, s. 50, dn: 7; Düstur, 3. Tertip, c. 9, s. 142. 
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memurlarının tamamı siyaseten tahlif edilmiştir. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânıyla birlikte, 

Kanun-ı Esâsi tadil edilerek yeniden yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın değişen maddeleri 

arasında yeminle ilgili 46. madde de olup tahlif şekli ve muhtevası, önemli nispette 

değişikliğe uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen Millî Mücadele döneminde, 

yemin ve tahlif şartları bir defa daha değişmiştir. Bundan sonra yemin müessesesi varlığını 

muhafaza etmiş; fakat yemin muhtevalarındaki şer’î ibareler kaldırılarak, yerini genellikle 

şahsî ve millî bazı ibareler almıştır.  
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