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 ÖZET 

Tunus 1574 yılında Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Osmanlı egemenliği 
altında Tunus eyaleti geniş bir özerklikten yararlanmıştır. 19. yüzyılın 
ortalarında, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa devletlerinin ticarî ve 
siyasi menfaatlerini temine yönelik yapmış oldukları baskı, 1857 yılında Tunus 
Beyi’ni Tanzimat ve Islahat Fermanlarından esinlenen Ahdü’l-Emân isminde 
bir bildiriyi ilan etmek zorunda bırakmıştır. Temelde Müslüman olmayan 
Avrupalıların haklarını güvenceye alan bu belge sonrası süregelen benzer baskı, 
1861 yılında Muhammed Sadık Bey (1859-1882) tarafından, İslam-Osmanlı 
coğrafyasında kendi türünün ilki sayılan Kanunu’d-Devle adlı bir anayasayı 
ilanla sonuçlanmıştır. Anayasa, sınırlı bir monarşi kurmak amacındadır. 
Yasama fonksiyonu, Meclisü’l-Ekber adlı 60 kişiden oluşan bir meclis 
tarafından yerine getirilmektedir. Yürütme gücü, kural olarak melik ve 
vezirlerden oluşmaktadır. Yargı bağımsız olup, çeşitli mahkemelerce yerine 
getirilmektedir. Anayasa, 1864 yılında patlak veren bir isyan sonrası askıya 
alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 1861 Tunus Anayasası, Ahd Al Aman, Kanunu’d-
Devle.  

ABSTRACT  

 The First Modern Constitution in the Islamic-Ottoman World: Kanun 
ad-Dawla (The Tunisian Constitution of 1861) 

In 1574, Tunisia became part of the Ottoman Empire. Tunisia was officially 
a province within the Ottoman Empire, although in practice it was largely 
autonomous. In the middle of the 19th century, increased European economic 
and political benefits and despotizm of the Bey prompted the British and French 
to force the bey to issue Ahd al-Aman (Security Covenant; September 1857), a 
civil rights charter modeled on the Ottoman Tanzimat and Islahat Fermans. 
In reality, Ahd al-Aman was granting certain rights and freedoms for non-
Muslim subjects. European powers, especially Great Britain and France consuls, 
urged Muhammad Bey (1855-1859) to grant a constitution based on the 
provisions of the Ahd al-Aman. Muhammad’s successor, Muhammad al-Sadiq 
Bey (1559-1882), formally promulgated the constitution in 1861, the first of its 
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kind in the Islamic-Ottoman world. The constitution, consisting of 13 headings 
and 114 articles, established a constitutional monarchy with the Bey and his 
ministers responsible to the Grand Council, which consisted of 60 councillors 
nominated for five years and chosen by the Bey and his ministers from the 
ministers, high officials, senior officers and notables. The Grand Council 
participated in the preparation of laws. The executive power belonged to the 
Bey and his ministers. The independence of the judicial power was recognized 
in the constitution. In 1864, Sadiq Bey cancelled the 1861 Constitution, with the 
eruption of the Ali Ben Ghedhahem revolt.  

Key Words: The Tunisian Constitution of 1861, Ahd al-Aman, Kanun 
ad-Dawla.  

GİRİŞ 

Uluslararası kara ve deniz yollarının kavşağında yer alan stratejik konumu, 
Tunus’un tarih boyunca pek çok devletin egemenliği altına girmesinde etkili 
olmuştur. Birbirini izleyen; Fenike, Roma, Vandal, Bizans, Arap ve İspanyol 
hükümranlığına maruz kalan Tunus toprakları, 1574 yılında Türk idaresi altına 
girmiştir. Osmanlı Devleti’nin, Tunus’ta fetih sonrası gerçekleştirmek istediği 
askerî temelli, merkezî yönetim; XVII. yüzyılda ortaya çıkan iç ve dış şartlar ve 
bölgenin merkezden uzaklığı gibi nedenlerle adem-i merkezî bir yönetime 
dönüşmüştür1. Bu yüzyılla birlikte, eyalet yöneticilerinin yetkileri genişlemiş ve 
bu genişleme sonucu, eyaletin merkezî yönetimin otorite ve denetiminden 
uzaklaştığı görülmüştür. Merkezî denetim ve kontrol azaldıkça, genelde, dayılar 
ve beylerden oluşan yerel yöneticiler eyalette fiilî yönetimi üstlenmiş, 
merkezden gönderilen valiler sembolik olmaktan öteye gidememiştir. Bir 
müddet sonra da, yerel yöneticilerden seçilen veya fiilen üstünlüğü ele geçirenin 
vali olarak atanması usulüne geçilmiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle, Tunus, 
Osmanlı genel idarî sistemi içinde farklı bir yönetim şekline tâbi tutulmuştur. 
Bunun, genel olarak, Mısır eyaleti gibi hatta daha da ayrıcalıklı bir yönetim tarzı 
olduğu söylenebilir.  

Eyaletin sahip olduğu imtiyaz kapsamında; beyler, Bâbıâlînin müdahalesi 
olmaksızın kararlarını serbestçe almış, kanun çıkarmada, yönetici yardımcılarını 
seçmede, yargı işlerinde, orduya sahip olmakta, para basmakta, diplomatik 
ilişkiler kurmakta, harp ilan etmekte ve ittifaklar yapmakta genel olarak kendi 
başlarına hareket etmişlerdir. Tunus’a tanınan idarî, hukukî ve ekonomik 
imtiyaz statüsü, hemen hemen tüm Osmanlı egemenliği boyunca fiilî bir şekilde 
devam etmiş, ancak XIX. yüzyılın ortasından sonra hukukî bir çerçeveye 
sokulabilmiştir.  

Tunus, merkezî bir dinamik olarak Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında 
sahip olduğu geniş özerkliğin ve dâhilî ve haricî unsurların bir sonucu olarak 
bünyesinden temel siyasal ve hukuksal metinler çıkarmıştır: 1857 yılında 

                                                 
1 Yücel (1974: 657, 688) 
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Tanzimat ve Islâhât Fermanları’ndan esinlenerek kabul edilen bir haklar 
bildirgesi niteliğindeki Ahdü’l-Emân, 1861 yılında ilan edilerek yürürlüğe 
konulan modern anayasa özellikli Kânûnu’d-Devle, fıkhın kanunlaştırıldığı 
metin olarak görülen Kânûnu’l-Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye örnekleri 
birçok bakımdan kendi türlerinin ilkleri mesabesindedir. Ortaya çıkışlarında ve 
şekillenmelerinde Batı’daki gelişmelerin büyük payı olan bu metinler, 
modernizm sonrası Arap dünyasında, kendi alanlarında ilk olma özelliği taşırlar. 
Ahdü’l-Emân dışındaki iki belgenin Osmanlı Devleti’ne de önceliği vardır. 
Kânûnu’d-Devle, İslam-Osmanlı coğrafyasında ilk modern anayasa, Kânûnu’l-
Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye’de, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’den de önce 
fıkhın kanunlaştırıldığı ilk kanun olarak kabul edilmiştir. Tunus, kendi 
topraklarındaki bu gelişmelerle, kamu hukuku tarihî bakımından ayrıcalıklı bir 
özelliğe sahiptir.  

Bu tebliğde, Kanunu’d-Devle incelenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda 
Kanunu’d-Devle; ortaya çıkaran nedenler, hazırlanış ve ilan, içerik ve son 
olarak da uygulama yönüyle ele alınacaktır.  

I. Kanunu’d-Devle’yi Ortaya Çıkaran Etkenler 

1. Avrupalıların Ahdü’l-Emân’daki Hakları Güvenceye Kavuşturmak 
İstemeleri 

XIX. yüzyılın ortasından itibaren, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere 
Avrupalı konsoloslar, Tunus’ta mâlî imtiyazlarla elde ettikleri nüfuzu, 
kapitülasyonlarla vatandaşları lehine tanınan hukukî imtiyazları genişletmek 
suretiyle kullanmaya yöneldiler. Özellikle Fransa ve İngiltere konsolosları, 
devletlerinin ve eyalette yaşayan tüccar, sermayedâr ve yatırımcı 
vatandaşlarının ticarî kazanımlarını hukukî alana da yansıtarak güvenceye 
kavuşturmak amacıyla, Bey üzerinde etkili olmaya başladılar. Bu sırada, 
Tunus’ta bir Yahudinin idam edilmesi bardağı taşıran damla oldu. Konsoloslar 
Bey’e karşı, nasihatten, artık sözlü ve fiilî tehdit aşamasına yöneldiler. 1857 
Ağustos’u sonlarında, Tunus’ta bulunan yabancıların ticarî ve hukukî 
menfaatlerini hukukî bir belgenin ilanıyla teminata kavuşturmak üzere, bir 
Fransız donanması Tunus’a geldi. Osmanlı Devleti’nin zamanında Tunus’ta 
uygulatamadığı Tanzimat Fermanı’nı, Fransız ve İngiliz donanmaları 
gölgesindeki baskıyla, Fransız ve İngiliz konsolosları Bey’e ilan ettirdiler. İlan 
edilen, esasında Tanzimat ve Islâhât Fermanlarının karışımı bir belgeydi. 9 
Eylül 1857’de ilan edilen belgenin2 ortaya çıkışında; Osmanlı merkez 
yönetiminin Tanzimat ve Islâhât Fermanlarını eyaletlerde uygulamak istemesi, 
Avrupa’da meydana gelen modern gelişmeler ve Osmanlı ıslâhat örnekleri göz 

                                                 
2 Ahdü’l-Emân metni için Bkz.: el-Arşîvü’l-Vataniyyü’t-Tûnisî (AVT), es-Silsiletü’t-Tarihiyye 

(ST), Sandık (S), 118, Milef (M), 410: AVT, ST., S. 118, M. 403, Vesika (V), 60, 20 
Muharrem 1274: AVT, ST., S. 118, M. 404, s. 2-6: AVT, Kitap No., 450, Tûnis 1277, s. 1-9: 
Amr-Suayyed (1987: 9-13); Senûsî (1952: 1-6).  
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önüne alınarak eyalette beliren ıslâhat girişimleri, Avrupa devletlerinin, 
özellikle de Fransa ve İngiltere’nin, ticarî ve hukukî imtiyazlarını yazılı bir 
belgeyle güvenceye kavuşturmak istemeleri ve bunları hayata geçirmek için 
baskı yapmaları etkili olmuştu.3 Tunus Beyi’nin tek taraflı iradesiyle ilan edilen 
belgede; can, mal ve ırz emniyetinin sağlanması, vergide eşitlik, mülk edinme 
hakkı, kanun önünde eşitlik, kanunsuz suç ve ceza olamayacağının 
benimsenmesi ve kimseye yargısız ceza verilemiyeceği ilkelerine yer verilmesi, 
ona, “temel haklar bildirisi” niteliğini kazandırmaktadır.  

Ahdü’l-Emân’ın ilanını yeterli görmeyen Fransa ve İngiltere konsolosları, 
belgede ilan edilen hakların anayasa ve kanunlarda tanınması ve güvenceye 
kavuşturulması için çaba göstermeye başladılar. Tüccar ve yatırımcı olarak 
Tunus’a giren Avrupalılar da, siyasi yönetimden kendi ihtiyaçlarına uygun 
hukukî düzenlemeler yapılmasını istemekteydiler. Bu hedefe yönelik olarak 
eskiden beri eyalette birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere, başta anayasa 
olmak üzere bu güvenceleri sağlayacak hukuki reformlar için birlikte Bey 
üzerinde baskıda bulundular4.  

2. Bağımsızlık ya da Devlet İradesi 

Kânûnu’d-Devle’yi “bir anayasa olarak” ortaya çıkaran asıl dinamik, genel 
olarak anayasa yapılmasını gerektiren “olağanüstü ve özel şartlar” içerisinde yer 
verilmekte olan5, bağımsızlık ya da eyaletten devlete dönüşme iradesinde 
aranmalıdır. Anayasa, Tunus’ta, yeni bir egemenlik anlayışı sürecinin, en üst 
kanunla açıkça beyanı niteliğindedir. Bir yönüyle, eyaletten devlete dönüşen bu 
egemenlik anlayışının en bariz göstergesi, diğer taraftan, bu iradeyi temel bir 
yasayla teminat altına alma çabasıdır. Aynı zamanda, Anayasa, Hüseynî 
Hanedanlığının egemenliğini en üst seviyede tescil belgesidir. Gerçekten 
anayasanın adı, temsil etmek istediği devlet egemenliğiyle özdeşleşen felsefeye 
uygun olarak seçilmiş olmalıdır: Kânûnu’d-Devle, “Devlet Kanunu”. Zaman 
zaman sınırları aşıp fiilî durumlar oluştursa da, fethedildiği 1574 yılından beri 
hukuken bağlı olduğu Osmanlı Devleti’nin ayrıcalıklı yönetime sahip bir eyaleti 
olan Tunus, kabul ettiği anayasada, artık, “bey” yerine melik, “eyalet” yerine 
“ülke” kavramlarına yer vermektedir.  

Devlet anlayışı ve Anayasa kabulü bir süreç sonunda gelmiştir. Osmanlı 
yönetiminde geniş bir özerklikten yararlanan Tunus beyleri, Fransa’nın 
Cezayir’i işgaline denk düşen 1830 yılından itibaren, Fransa’nın siyasi 
menfaatine uygun olarak yönlendirmesinin de etkisiyle, merkeze karşı daha 

                                                 
3 İthâf (1999: II/4, 235-240); Binbelgîs (2002: 77-79); Buzgaybe (2003: 71-76); Krieken (1988:  

3-9).  
4 Perkins (1986: 73).  
5 Erdoğan (2001: 39)  
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bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.6 Bununla birlikte, Tunus beyleri, dışa 
karşı zaman zaman bir hükümdar edasında fiilî tavırlar sergileseler de, Bâbıâlî 
ile ilişkilerinde bu yönde açık bir irade ortaya koymamışlardı. Bâbıâlî, 
eyaletteki gidişattan memnun olmasa da, Fransa ve İngiltere’nin karşı koyması 
yüzünden, eyalete kendi istediği istikamette bir müdahalede bulunamamıştır. 
Böyle olunca, beylere karşı, özellikle Fransa’ya yaklaştırmama düşüncesiyle, 
idare edici ve dengeli bir tarzda davranmıştır.7  

Tunus’un bağımsızlık fikrine yönelmesinde, komşu ve çevre eyaletlerde 
meydana gelen gelişmelerin cesaret verici rol oynadığı söylenebilir: Mısır’da 
Mehmed Ali Paşa’nın Osmanlı saltanatına karşı bağımsızlık siyaseti izlemedeki 
başarısı, Fransa’nın, Osmanlı yönetimindeki Cezayir eyaletini işgalinin Avrupa 
devletleri karşısında Osmanlı Devleti’nin zayıflığını ve yönetimi altındaki 
toprakları sömürgeciliğe karşı koruyamayacağı hissini ortaya çıkarması ve 
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarb’a askerî bir müdahalede bulunarak Karamanlı 
Hanedanına son vererek, eyaleti doğrudan merkeze bağlaması sonucu 
Tunus’taki Hüseynî Hanedanlığının benzer akibete uğramaktan korkması, 
bunlar arasında sayılabilir. Bahsi geçen bu olaylar aynı zamanda eyalette 
oluşmaya başlayan “Tunusluluk” şuurunu da belli ölçüde besleyerek, 
bağımsızlık fikrine yönelmede katkı sağlayıcı olmuştur.8 Ahmed Bey ile 
birlikte, Bâbıâlîyle Türkçe yazışmanın terk edilmesi ve Tunus doğumlu 
olmayan memâlik kökenli yöneticilere eyalette duyulan tepki, millî bir kimlik 
anlayışının yeşerdiğine işaret etmektedir.9  

1859 yılında yönetimi üstlenen III. Müşir Muhammed Sâdık Bey’de artan 
yönde bir melik tavrı görülmektedir.10 Bu tavır, 1860 yılı Şubat ve Mart 

                                                 
6 Temîmî (1972: 19).  
7 Çetin (1999a: 26-27).  
8 Cinhânî (1969: 114-115).  
9 The Surest Path, translated from Arabic with introduction and notes by L. Carl Brown, 

Cambridge 1967, 15: Tıveylî (2002: 136-137). Tunusluluğun ilk adımları Hammûda Paşa 
dönemi (1782-1814) ile atılmaya başlanmıştır.  

10 Âdet olduğu üzere yeni Bey seçimi ile birlikte Bâbıâlîye hediye sunmak üzere bir heyet 
yollanmaktadır. Sadık Bey’in seçimini bildirmek ve tevcih fermanı almak üzere, eyaleti 
temsilen Harp Veziri Hayreddin ve Belediye Başkanı Hüseyin, Bey’in bir mektubuyla birlikte 
İstanbul’a gönderildi. Ebu Diyâf, Muhammed Sadık Bey’in mektubunun seleflerinin Bâbıâlî ile 
olan mektuplarıyla karşılaştırıldığında saygı ve itaat üslubu bakımından farklılık taşıdığına 
dikkat çekmektedir. Bu ve önceki beylerin Osmanlı Devleti ile yazışmalarını kaleme alan Ebû 
Diyâf, mektubun ilk şeklinde Hayreddin’in “Harp Veziri” şeklindeki makamını beyan eden 
ifadeyi kaleme almaz. Bey niçin makam ismini yazmadığını sorduğunda, bunun Bâbıâlî ile 
yazışmalarda bir adet olduğunu, Bey’in vezir ile temsil edilmesinin câri örfte bağımsızlığı işaret 
ettiğini ve bunu dikkate alarak edeben makam ismini belirtmediğini söyler. Bey, insanların 
gözünde, güçlü otorite sahibi olduklarını ve kendilerini küçük görmeye gerek olmadığını, 
Fransız konsolosun da kendisini bağımsız gördüğünü belirtir. Mektubu kendi isteği 
doğrultusunda düzelttirerek, “Osmanlı Devleti’ne saygı ile birlikte, makamlarımızı da 
koruyalım” cevabını verir. Ancak Ebû Diyâf, onun sanki denk devletler arasındaki bir hitabı 
kullanmak isteğinde olduğunu söyleyerek, bu tavrı tasvip etmediğini açıklamaktadır. Ebu 
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aylarında Beylik Kararnâmesi ile yayımlanan Vezâret Kanunlarında, egemen, 
bağımsız bir devlete işaret eden; melik, devlet ve ülke kavramlarına yer 
verilmek suretiyle artık hukukî belgelere yansımıştır. Muhammed Sâdık Bey’i 
seleflerinden daha ziyade ıslâhat girişimlerine meylettiren bir faktör de, 
Osmanlı Devleti elindeki egemenliği ancak ıslâhatlarla elde edebileceğini 
görmesidir.11  

3. Islâhat ve Islâhatçıların Fikirleri 

Ebû Diyâf ve Hayreddin Paşa gibi Tunus’ta yaşayan ıslâhatçılar, İbni 
Haldun’dan da etkilenerek, İslam coğrafyasının geri kalmışlığını asırlardır süren 
istibdâta dayalı mutlak siyasi düzene bağlamaktaydılar. Çare, hukuk temelli ve 
çerçeveli, Meclis ile sınırlı, şûrâya dayalı bir sistemdi. Böylelikle onlar, aynı 
zamanda anayasacılığın temeli olan “hukukla bağlı yönetici fikrini” 
benimsediler ve eserlerinde dile getirdiler. Ebû Diyâf, 1862 yılında kaleme 
almaya başladığı İthâf’ta, Anayasa’yı hukuka dönüşün habercisi olarak 
nitelemekte, “hukukla bağlı yönetim”e işaret etmektedir.12  

Hayreddin Paşa, Akvemü’l-Mesâlik fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Memâlik adlı 
eserinde, ehlü’l-hâl ve’l-akd ve şûrâya dayanan bir yönetim sistemi 
öngörmektedir. Melik, ehlü’l-hal ve’l-akd adı verilen meclisle istişâreye dayalı 
bir yönetim gerçekleştirecek, vüzerâ ona karşı sorumlu olacaktır.13 

Islâhatçılar, Batı siyaset düşüncesini ve anayasal meşrûtî düzeni eserlerinde 
işlerken, Yeni Osmanlılar hareketi gibi fikirlerini “ehlü’l-hal ve’l-akd” ve 
“şûrâ” gibi İslami kavramlarla ve rasyonel delillerle sunmaya özen 
göstermişlerdir. Batıdan alınmak istenen siyasal düzen, eyaletin şartlarına uygun 
ve esas olarak İslam dinine dokunmamakta ise de, ıslâhatçıların, Batılı fikir ve 
uygulamaları kendi toplumlarına benimsetebilmek ve meşrû göstermek 
amacıyla geleneksel kavramlara dayanma yöntemini izlemeleri mantıklı bir yol 
gözükmektedir.14  

                                                                                                                        
Diyâf, heyetin dönüşünde getirdiği padişah fermanına Muhammed Sadık Bey’in, kardeşi 
Muhammed Bey kadar ilgi göstermediğini belirtir (İthâf, 1999: III/5, 20-21). Aynı tavra 
işaretle, Muhammed Sadık Bey, yayımladığı bir emirle, el öpme şeklindeki saygıyı örfen 
“meliklik” hususiyetlerinden saymış, bu saygı şeklinin ancak “melik ailesi” arasında ve 
yaşlıları için gösterilmesini istemiştir (İthâf, 1999: III/5, 29-30).  

11 Perkins (1986: 74).  
12 İthâf (1999: I/1, 31 vd.); Çetin (1999b: 124 vd).  
13 Hayreddîn et-Tûnisî (2000: I, 106 vd.); Tıveylî (1992: 16-24: Ebû Hamdân (1993: 59 vd.); 

Çetin (1999b: 109-111). Akvemü’l-Mesâlik 1867 yılında ortaya çıkmıştır.  
14 Tevâtî (2002: 43, 60 vd.); Bedrî (1993: 97-102). Ebu Diyâf daha sonra Anayasa ile ilgili 

görüşlerini ifade ederken; Anayasa’nın esaslarının ve maddelerinin çoğunluğunun İslam 
milletine ait olduğunu, milletin onları Allah tarafından kendilerine verilmiş haklar olarak 
gördüğünü, bu esasların aksinin ise zülum ve şiddet olduğunu belirtecektir. Bkz.: İthâf (1999: 
III/5, 62).  
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İkinci dönem uleması arasında sayılabilecek, V. Muhammed Bayram, Tâhir 
b. Âşûr ve Salim Bûhâcib gibi ulemânın önde gelenleri de, aynı şekilde, mutlak 
ve keyfî yönetimi kabul etmemekte, anayasa ve kanunlara dayanan ıslâhat 
sürecine fikri destek vermekteydiler.15  

II. Kanunu’d-Devle’nin Hazırlanışı ve İlanı 

Muhammed Bey döneminde (1855-1859) anayasanın tamamlanmadığı 
kesindir. Muhammed Sâdık Bey, yönetimi üstlenince, Ahdü’l-Emân’ı şerh için 
tayin edilip sonradan ayrılan dört ulemâ dışında kalan altı kişilik komisyonun 
çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesini ve acilen çalışmalarını 
tamamlamasını istemiştir.16 Muhammed Sâdık Bey’in, tamamlamadan 
bahsetmesi ve hususen bir anayasa hazırlığından söz etmemesi, kendisinden 
önce kaleme alınan ve belli ölçüde tamamlanan anayasa taslağını akla 
getirmektedir.  

Acaba anayasa hazırlanırken herhangi bir ülkeden bir iktibas veya esinlenme 
söz konusu olmuş muydu? Komisyonun, ilmiye menşeli Bey’in serkâtibi Ebu 
Diyâf dışında; Vezirü’l Amâle Mustafa Haznedâr, Vezirü’l-Harp Mustafa Baş 
Ağa, Vezirü’l-Bahr Hayreddin, Vezir İsmail Mühürdâr ve Emirü’l-Araz 
Muhammed’den oluşan devlet adamları kökenli bir yapısı bulunmaktadır. 
Anayasa ve kanunları hazırlayan bu komisyonun önünde, Osmanlı Devleti ve 
Avrupa’daki devletlerin hukuki metinlerinin bulunduğu bilinmektedir17. 
Tunuslu yazarlar eserlerinde, bazı bakımlardan 1795 ve 1799 yılı Fransız 
anayasalarının göz önüne alındığını dile getirmektedirler.18 Kânûnu’d-
Devle’den isim vermeden bahseden bir Osmanlı belgesinde de, Fransa’nın 
tasdik ve İngiltere’nin tavassutu ile, biraz Tanzimat ve biraz da Fransa 
kanunundan alınarak bir kanun hazırlandığından bahsetmektedir.19 Böylece, 
Komisyonun, Kânunu’d-Devle’yi hazırlarken özellikle Osmanlı Devleti ve 
Fransa’dan yararlandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Kânûnu’d-Devle’nin 
şekillenmesinde, her iki devletten etkilenme yanında, ıslâhatçıların ve özellikle 
de Hayreddin Paşa’nın fikirlerinin büyük katkısı olmuştur. Nihayet bütün bu 
unsurlar, Eyalet’in şartları da göz önüne alınarak Anayasa’da 
maddeleştirilmiştir.  

Bey, 19 Ağustos 1860’da, yargı mensupları, vüzerâ, önde gelen devlet 
adamları, askerler ve belediye meclisi üyelerinden oluşan bir topluluk önünde 
okutulmak üzere, katibi Ebû Diyâf’tan, Kanunu’d-Devle’den maksadın ne 

                                                 
15 Tevâtî (2002: 51-52: Binbelgîs (2003: 32).  
16 İthâf (1999: III/5, 16-17).  
17 İthâf (1999: III/5, 17. Krieken, Anayasa’yı hazırlayan komisyon üyeleri arasında Fransız 

konsolosu Roches’in de bulunduğunu bildirmektedir (Krieken (1988: 55). Bu bilgi, başka bir 
kaynak tarafından te’yid edilmediğinden ihtiyatla karşılanmalıdır.  

18 Âşûr (2000: 57, 61); Mahfûz (1991: 127).  
19 BOA, İ. MMS, 29/1221-1.  
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olduğunu belirten bir metin hazırlamasını ister. Meclis huzurunda okunan 
metinde, Ahdü’l-Emân’da öngörülen can, mal ve ırz emniyetinin meclislerin 
kurulmasını gerektirdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, insanlar arasında 
meydana gelen bedene ve mala yönelik suçları ele almak üzere, Meclisü’l-
Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye, mahkûm edilenin gerektiğinde başvurabileceği 
bir merci olarak Meclisü’t-Tahkîk kurulacaktır. Bu iki meclisten daha geniş 
yetkili ve ülke çapında herkese yönelik etkiler doğuracak bir şûrâ meclisi 
mahiyetinde Meclisü’l-Ekber’in kurulması öngörülmektedir.20  

26 Kasım 1860’da Bardo’da Beytü’l-Kübrâ’da, tüm meclislerin üyeleri, 
devlet ve askerî erkan ile devlet konsoloslarının hazır bulunduğu bir heyet 
toplanır. Orada, Bey, bağlı olduğu ve bey’at günü bağlılığını teyid ettiği Ahdü’l-
Emân gereği hazırlanan ve kendisini hükümlerine bağlı ilk kişi olarak takdim 
ettiği, yöneten ve tüm reaya arasındaki hak ve ödevleri düzenlediğini belirttiği 
ve Meclisü’l-Ekber’in gözetimine bıraktığı Kanunu’d-Devle’nin 
tamamlandığını açıklar. Hazır olan topluluğun şehadetiyle, ülkedeki insanların 
tümünün hakkı olarak anayasa ilan edilmektedir.21 24 Nisan 1861 çarşamba 
günü Bey, meclislerin artık anayasayı yürürlüğe koymalarını emreder.22  

III. Kânûnu’d-Devle’nin Nitelikleri 

1. Anayasa Niteliği 

Kânûnu’d-Devle, 1814’te Fransa kralının yaptığı gibi ihsan, bağış şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Bey ve reayanın karşılıklı iradesine dayanan kurucu bir 
anlaşma olmaktan tamamen uzak, Bey tarafından atanan bir kurul tarafından 
hiyerarşik bir yöntemle23 yapılmıştır. Anayasa’yı, Bey, tek taraflı olarak ilan 
etmekte ve yürürlük tarihini de kendisi belirlemektedir. Bu bakımdan, 1861 
Tunus Anayasası, monokratik bir kurucu iktidarın tek yanlı iradesiyle yapılmış 
“ferman anayasa” biçimindedir.24  

Anayasa, devletin temel yapısını ve iktidar karşısında kişilerin hak ve 
özgürlüklerini belirleyen kurallar bütünüdür.25 Bir ülkede anayasanın varlığı, 
öncelikle bir nitelik sorunu olup biçime bağlı değildir ve kuralların yazılı bir 

                                                 
20 Râid et-Tûnisî, aded 3, 7 Safer 1277: İthâf (1999: III/5, 32-38).  
21 İthâf (1999: III/5, 43).  
22 İthâf (1999: III/5, 56-59). İthâf’ta 15 Şevval 1277/26 Nisan 1861 Çarşamba olarak belirtilen 

tarih takvimle eş düşmemektedir. Çarşamba günü 13 Şevval’e denk gelmekte, bu hesaba göre 
de Anayasa’nın yürürlük tarihi gerçekte 13 Şevval 1277/24 Nisan 1861 Çarşamba günü 
olmaktadır (İthâf (1999: III/5, 58).  

23 Hiyerarşik yöntemde, bir kişi, kurul veya temsîlî olmayan bir meclis tarafından, yukarıdan 
aşağı doğru demokratik olmayan bir biçimde Anayasa yapımı gerçekleşmektedir. Bkz.: 
Erdoğan (2001: 41).  

24 Teziç (1986: 151); Erdoğan (2001: 43).  
25 Kubalı (1969: 3); Teziç (1986: 7); Erdoğan (2001: 47).  
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belgede düzenlenmesini gerektirmez.26 Anayasa niteliği ise, maddî ve şeklî 
bakımlardan belirlenmektedir. Maddî anlamda anayasa, devletin temel yapısını, 
işleyişini, yetkilerini ve kişilerin hak ve hürriyetlerini belirleyen yazılı veya 
yazılı olmayan kurallar bütünüdür.27 Bu yönüyle, iktidarı, işleyişini, yetkilerini 
ve kişilerin hak ve hürriyetlerini belirleyen Kânûnu’d-Devle, maddî bakımdan 
tam bir anayasa özelliği taşır.  

Şeklî açıdan anayasa, kanunlardan daha farklı şekil ve usulle konulan ve 
değiştirilen kurallar bütünüdür. Şeklî anayasa, aynı zamanda yazılı olmayı 
gerektirir.28 Kânûnu’d-Devle, 1814 ve 1830 Fransız Anayasaları gibi 
hükümlerinin ne şekilde değiştirileceğine dair bir kural ihtiva etmemektedir. Bu 
bakımdan, şeklî açıdan anayasa niteliği taşıdığı açıkça söylenemez. Değiştirilme 
şekline dair sarih bir hüküm taşımaması itibarıyla, aynı zamanda yumuşak 
anayasa29 kategorisine girmektedir.  

Kânûnu’d-Devle’nin düzenleniş ve yazım biçimi ile hükümlerine bakılarak 
da anayasa özelliği30 tespit edilebilir. Kânûnu’d-Devle metni, Ahdü’l-
Emân’dan farklı olarak, anayasaya özgü bölümler ve maddeler şeklinde 
yazılmıştır. Yine, Bey’in ağzından çıkmışcasına kaleme alınan Ahdü’l-
Emân’dan ayrılarak, kişisel olmayan, genel, soyut, kanun diliyle ve hukukî 
terminoloji kullanılarak bir anayasa biçiminde ifade edilmiştir.31  

2. İslam-Osmanlı Coğrafyasında İlk Modern Anayasa Niteliği 

İktidarın hukuki statüsünü çizen ve kişilerin hak ve hürriyetlerini etkili bir 
şekilde güvence altına alan “Constitution (Anayasa)” adı verilen metinler, ilk 
defa Batı’da ortaya çıkmıştır. Nitekim, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru, önce 
Amerika’da, sonra Fransa’da ilk yazılı anayasalar görülmeye başlanmıştır.32 
Ancak, anayasalandırma33, anayasacılık34 gibi kavramlarla ifade edilen, siyasal 
iktidarı “statü”ye, belli bir kuruluş ve işleyiş düzenine kavuşturma çabaları 
oldukça eskiye gitmektedir. İlk Çağ’dan itibaren, farklı toplum ve devletler 
değişen özelliklerde bu anayasal gelişim sürecine katkıda bulunmuşlardır.35 Eski 
Çağ’da, Yunanlılar ve Romalılar, normal kanunlardan farklı olarak, bir devlet 

                                                 
26 Erdoğan (2001: 47).   
27 Kubalı (1969: 70); Teziç (1986: 143).  
28 Kubalı (1969: 70); Teziç (1986: 144).  
29 Yumuşak anayasalar, normal kanunlar gibi yapılırlar, değiştirilirler veya yürürlükten 

kaldırılırlar. Bkz. Özçelik (1978: 213-215).  
30 Tanör (1995: 112).  
31 Kânûnu’d-Devle’de, sadece, hak ve özgürlüklerin düzenlendiği maddeler içerisinde yer verilen 

“reayamız” (m. 97, 98, 100, 114) kelimesinde nesnel olmayan bir dil kullanılmıştır.  
32 Kubalı (1969: 2); Teziç (1986: 136); Erdoğan (2001: 7).  
33 Tunaya (1975: 52-55).  
34 McIlwain (1987: 21-22); Teziç (1986: 135-136); Erdoğan (2001: 7-8).  
35 Başgil (1946: 12); Kubalı (1969: 1-2).  
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düzeni oluşturan “ana kanun” fikrine sahiptiler. Ancak, bu düzeni yazılı bir 
metin hâline getirme seviyesine ulaşmamışlardı.36  

Eski Çağ’ın, anayasacılık tarihî bakımından en önemli iki medeniyeti Yunan 
ve Roma’ya yakın bir bölgede bulunan Tunus toprakları, muhtemelen onların 
siyasi teşkilatlarından haberdar bir ortamda, ilk anayasasını, merkezini 
oluşturduğu bir devlet çatısı altında Kartaca Anayasası ile görmüştür.37 Kartaca 
Devleti’ne son veren Roma İmparatorluğu’nun bir vilayeti olduğu dönem 
içerisinde, somut ve bilinen bir anayasa ismiyle olmasa da, Tunus, döneminin 
en gelişmiş hukuk ve devlet teşkilatına sahip bir uygarlığın anayasal kültür ve 
tecrübesine şahitlik etmiştir. Tunus, diğer önemli anayasal deneyimlerini İslam 
coğrafyasına mensup olduğu dönemlerde yaşamıştır. Yazılı şekilde somutlaşan 
bu anayasaların ilki, Tunus henüz müslümanlarca fethedilmeden, Hz. 
Muhammed döneminde Medine Anayasası ile ortaya konmuştur. Medine 
Vesikası olarak da isimlendirilen ve günümüze kadar ulaşan belge, bir iktidarın 
statüsünü tespit etmesi itibarıyla, şekli açıdan olmasa da, maddi bakımdan 
anayasa olarak kabul edilmiştir.38  

Birbirlerinden farklı özellikleriyle, Eski Çağ ve Orta Çağ ilk dönemini temsil 
eden bu anayasaların konumları, modern anayasacılığa temel olma bakımından 
tartışılsa da39, bunların, yönetenlerin ve kurumların statüsünü belirleyen kurallar 
ortaya koymakla, anayasa ve anayasacılığın gelişimine katkı sağladıkları göz 
ardı edilemez.40  

İslam medeniyeti etkisi altında, Tunus’ta diğer anayasa örnekleri 
modernleşme sonrası görülmeye başlar. Bu kapsamda, modern anayasacılığın 
ve anayasaların genel karakteristiğini yansıtan ilk örnek, 1861 yılında ilan 
edilen Kânûnu’d-Devle’dir. Kânûnu’d-Devle, Tunus’un ait olduğu İslam 
coğrafyasında, “yazılı ilk anayasa” olarak kabul edilen Medine Anayasası’na 
nazaran, “ilk modern anayasa” olma özelliği taşır. Kânûnu’d-Devle, aynı 

                                                 
36 Kubalı (1969: 2).  
37 Yunanca ve Latince kaynaklar, MÖ IV. yüzyıldan itibaren Kartaca’da siyasi kurumlara sahip 

bir anayasal düzenden bahsetmektedirler. Aristo, Politika adlı eserde, Sparta ve Girit 
Anayasaları ile karşılaştırdığı Yunan dışından tek devlet olarak Kartaca’nın anayasasına yer 
vermektedir. Aristo, Kartaca’daki anayasal düzenin, oligarşik ve demokratik yönleri bulunan 
bir aristokrasi olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. Aristoteles (2000: . 61-64); “Düstûru Kartâc ve 
Nizâmuha’s-Siyâsî”, (2006), http://www.chambre-dep. tn/a _hist1. html; “Aristotle: On the 
Constitution of Carthage, c.340 BCE”, (2006), http://www.fordham.edu/HALSALL/ 
ancient/aristotle-carthage. html.  

38 Vesikanın anayasal niteliği ve anayasa olarak isimlendirildiği kaynaklar için bkz. Hamidullah 
(1973: 19); Tuğ (1969: 43-47); Aydın (1991: 153); Watt (1999: 4); Gil (1974: 44-45); Khel 
(1982: 75-76). Hamidullah, Vesikayı, dünyada yazılı ilk devlet anayasası olarak kabul 
etmektedir (Hamidullah: 1973, 19).  

39 Modern anayasacılığın kökenleri ile ilgili değerlendirme için bkz. Erdoğan (2001: 4-7).  
40 Eski Yunan ve Roma’da anayasacılık ve gelişimi için bkz. McIlwain (1987: 23 vd.); Andrews 

(1963: 14-20).  
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zamanda, hâkimiyeti altında bulunulan Osmanlı Devleti’nin, başkenti 
İstanbul’da ilan edilen Kânûn-i Esâsî’den on beş yıl önce gelmesiyle de bir ilki 
karşılar. Böylelikle, 1861 yılında Tunus’ta ilan edilerek yürürlüğe konan 
Kânûnu’d-Devle, İslam-Osmanlı coğrafyasında ilk modern anayasa olarak 
kabul edilmek gerekir.41  

IV. Anayasa’da Öngörülen Genel Esaslar 

Kânûnu’d-Devle, devlet otoritesinin tanzimi ve hak ve hürriyetleri içeren, 
13 bölüm ve 114 maddeden oluşmaktadır.42  

Anayasa’da, devletin şekli, niteliği, yönetim biçimi açıkça belirtilmemiştir. 
Anayasa’nın, “Hüseynî Ülkesi Hânedanına İlişkin Usûl”ü düzenleyen birinci 
bölümünde ve “Melik’in Hakları ve Ödevleri”ne yer veren ikinci bölümünde 
görüldüğü şekliyle; yönetimin Hüseyinoğulları içinde ırsî hanedanlıkla sürmesi, 
Meclisü’l-Ekber’in Melikin haklarını korumakla ve kamu görevlilerinin ona 
sadakatle yükümlü olduklarının öngörülmesi devletin monarşik karakterini 
ortaya koymaktadır. Anayasada, genel olarak iktidarın düzenlenişi de anayasal 
bir monarşik sistemin kurulmak istendiğini göstermektedir. Ancak, iktidara, 
Meclisü’l-Ekber gibi yeni kurumlar dâhil edilmek suretiyle, sınırlı bir anayasal 
monarşi oluşturulmaya çalışılmıştır.43  

Kânûnu’d-Devle’nin, devletle ilgili özelliklere açıkça yer vermemesi, farklı 
yorumları beraberinde getirmektedir. Anayasa yapıcılar, ya bunu ifade etmeye 
gerek görmemişler, ya da, Osmanlı Devleti’ne karşı, eyaletten devlete dönüşen 
yeni egemenlik iradesini açıkça ilan etmekten çekinerek susmayı tercih 
etmişlerdir. Anayasa, İslam ve ülkedeki konumuyla ilgili alanda da suskundur.44 
Bununla birlikte, Anayasa ve kanunların dayanağı ve çerçevesinin belirleyicisi 
Ahdü’l-Emân belgesi ve bir şûrâ meclisi olarak Anayasa’da öngörülen 
Meclisü’l-Ekber’in çıkardığı ve yargı meclislerinde uygulanan kanunlar göz 
önüne alındığında, şer’î ve örfî hukuk ayırımı yapıldığı görülmektedir.  

V. Anayasa’da İktidarın Düzenlenişi 

1. Anayasa’da İktidarın Organik Ayrımı  

A. Melik (Kral)  

Anayasa, yönetimi üstlenme usul ve esaslarına ilişkin kurallar koymuştur. 
Anayasaya göre, yönetim, 1705 yılından itibaren iktidarda bulunan Hüseynî 
ailesi içinde ırsîdir. Yönetimin üstlenilmesi ve intikali, hanedanın kurucusu 

                                                 
41 Bilkâsim (2002: 7); Tuğ (1969: 47, 154); Perkins (1986: 74); Bûûnî (2002: 182); Krieken 

(1988: 57); Lewis (1993: 188 d. n. 48); “Düstûru 1861 ve Te’siruhu fi’l-Hareketi’l-Vataniyye”, 
(2007), http://www.chambre-dep.tn/a_hist2. html; Hourani (2003: 325); Çetin (1999b: 58).  

42 Kânûnu’d-Devle metni için Bkz.: AVT, ST., S. 118, M. 404, s. 10-32: AVT, Kitap No., 450, s. 
13-43: Amr-Suayyed (1987: 28-50); Senûsî (1952: 8-30).  

43 Şerfî (1991: 134); Bûûnî (2002: 182); Âşûr (2000: 57); Perkins (1986: 74).  
44 Krieken (1988: 58).  



 378 

Hüseyin b. Ali tarafından belirlenip, Anayasa tarafından da teyid edilen kurallar 
çerçevesinde gerçekleşir. Buna göre, bir önceki kişinin yönetimi sona erdiğinde, 
Hüseynî ailesinin erkeklerinden en büyüğü, ailenin bilinen kurulu âdetine uygun 
olarak, ülkenin yönetimini üstlenir. Yaşça büyük olan kişinin, ülkeye hizmeti 
imkânsız hâle getiren bir özrü olmadıkça, küçük olan ondan önce yönetime 
geçemez (m. 1).  

Anayasa koyucular, egemen devlet kavramından hareketle, Hüseynî 
Hanedanı’na çağdaş bir nitelik vermek amacıyla, anayasada, “eyâlet” yerine 
“memleket/ülke”, “bey” yerine de “melik/kral” karşılığını kullanarak, 
yerleştirmek istemişlerdir. Esasında, Osmanlı Devleti’ne bağlılığı ifade eden bir 
lakabı terk etmek, Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığı ortaya koyan bir irade 
açıklamasıydı. Ancak bu, anayasal seviyede gerçekleşse de, şeklî kaldı. 
Uygulamada, gelenek ve muamelede bunun bir etkisi olmadı. Bey ve eyalet 
yine eskisi gibi geçerli olmaya devam etti.45  

B. Vezâretü’l-Kübrâ (Başbakanlık) ve Vezârât (Bakanlıklar) 

Kanunu’d-Devle’de, Vezâretü’l-Kübrâ ve ona başkanlık eden Vezirü’l-
Ekber’in hukukî statüsüne ilişkin doğrudan ve ayrıntılı bir düzenlemeye 
rastlanmamaktadır. Ancak, Kanunu’d-Devle’nin zımnen atıf yaptığı 27 Şubat 
1860 tarihli Kararnâme ile yürürlüğe giren Kanunu’l-Vezâretü’l-Kübrâ ve 
Kanunu’l-Hidmetü’l-Vezârât46, Bey tarafından atanan Vezirü’l-Ekber’i, 
yürütmenin önemli bir ayağı ve nezaret ettiği siyasi-idari yapı olan Vezâretü’l-
Kübrâ’nın başı olarak nitelemiştir.47  

Bu kanunlar çerçevesinde, Vezâretü’l-Kübrâ, devlette makamların ilkidir ve 
Vezâretü’l-Amâle (Dahiliye), Vezâretü’l-Hâricîye ve Vezâretü’l-Mâliye ile, 
yine vezâret kapsamında değerlendirilen Muhâsebât Dairesi’nden oluşmaktadır. 
Buradaki dört vezâret, Vezâretü’l-Kübrânın kısımları olarak öngörülmüştür. Her 
kısım başkanı, Vezirü’l-Ekber’in idaresinde ve onunla koordine hâlinde 
çalışmaktadır. Vezâretü’l-Kübrâ, doğrudan kendisine bağlı bu vezâretler 
yanında, önceden beri var olmakla birlikte, bu dört vezâretten kısa bir süre sonra 
Kararnâme ile yeniden düzenlenen, Vezâretü’l-Harbiye ve Vezâretü’l-
Bahriye’yi de, özellikle mâlî açıdan denetim altında bulundurmaktadır. Ancak, 
Vezirü’l-Ekber’in, Vezâretü’l-Kübrâ bünyesindeki dört vezâret ile ilişkisi, 
Vezâretü’l-Harbiye ve Vezâretü’l-Bahriye ile olan ilişkisinden farklıdır. 
Vezâretül’l-Kübrânın önceden beri mevcut olan son iki bakanlık üzerinde 
denetimden kaynaklanan bir üstünlüğü vardır.48  

                                                 
45 Amr (1987: 33); Âşûr (2000: 59).  
46 Kanun metinleri için bkz.: Tetavvuru Heyâkili’l-İdâreti’l-Merkeziyeti-t-Tunisiyye (1860-

1956) (2005: 19-25).  
47 Amr (1987: 332).  
48 Krieken (1988: 59).  
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Anayasa, hükûmet veya bu nitelikteki bir tüzelkişiliğe açıkça yer 
vermemektedir. Anayasa’da iki yerde (m. 49, 62) “Meclis-i Vüzerâ” ifadesine 
yer verildiği görülmekteyse de, bu ifadenin 45. maddedeki “vüzerâ” ile aynı 
içeriği karşıladığı anlaşılmakta, dolayısıyla da bir tüzelkişiliğe 
ulaşılamamaktadır. Bununla birlikte, anayasa ve kanun maddeleri titiz bir 
şekilde incelendiğinde, Melik’in başkanlığında ve Vezirü’l-Ekber’in idaresinde 
çalışan toplu bir heyetin varlığına işaret olunduğu görülmektedir. Ancak böyle 
bir yapılanma ve işleyişten hareketle, parlamenter monarşiyi benimsememiş bir 
anayasal düzende, Melik’in başkanlığında, Vezirü’l-Ekber ve tüm vüzerâdan 
oluşan, modern anlamda bir hükûmet’in varlığına ulaşmak49 abartılı olsa 
gerektir. Anayasa, bir bütün olarak tüzelkişiliğe sahip bir heyetin yetki ve 
görevlerinden bahsetmemektedir. Anayasa ve kanunlarda sadece, vezirlerin 
yetkileri, sorumlulukları, iç ve dış kurumlarla ilişkisi belirtilmektedir. Hükûmet 
veya herhangi bir yapının Meclisü’l-Ekber önünde sorumluluk usulünü ve 
esaslarını düzenleyen bir kural mevcut değildir. Bu düzen esasında, hükûmetten 
ziyade, güç ve konumuyla Vezâretü’l-Kübrâyı ön plana çıkarmaktadır.50  

Anayasa’da, hükûmet ifadesine açıkça değinilmez ve Vezirü’l-Ekber’e çok 
az yer verilirken, vüzerânın konumunun tanımlanmasına ve vezâretlerin iç 
ilişkilerinin belirlenmesine kadar vezirler ile ilgili pek çok hüküm 
öngörülmüştür. Ancak, vezirlerin sayısına Anayasa’da açıklık getirilmemiştir. 
1860 yılı Şubat ve Mart aylarında yayımlanan Kararname kapsamında yapılan 
düzenlemeler ve Vezirü’l-Ekber ile birlikte, vezâret sayısının yedi olduğu 
görülmektedir.  

C. Meclisü’l-Ekber  

Anayasa’nın 44. maddesine göre, Meclisü’l-Ekber en fazla 60 üyeden 
oluşur. Bunların üçte biri, vüzerâ ile askerî veya siyasi alanda devlet hizmetinde 
bulunan görevlilerden, üçte ikisi de saygınlık ve olgunluk sahibi ülkenin önde 
gelen âyanı arasından belirlenmektedir. Meclis’in üyelerinden her biri Ülke 
Müsteşârı (Müsteşâru’l-Memleke) olarak isimlendirilir.  

Meclisü’l-Ekber üyelerinin belirlenmesi seçim esasına dayanmaz. Meclis 
üyeleri, başlangıçta, vüzerânın onayıyla Melik tarafından belirlenir (m. 45). 
Meclisü’l-Ekberde bulunan vüzera dışındaki devlet görevlileri ve âyanın görev 
süresi 5 yıldır ve 5 yıllık süre tamamlandığında, vüzerâ dışındaki üyeler her yıl 
yapılacak kura ile değiştirilir (m. 46). Ancak değiştirilecek bu üyelerin tespit 
edilmesi de ilginçtir. Meclisü’l-Ekber, görevinin başlangıcında, tüm üyelerin 
huzurunda Melik’in onayıyla ülke âyanından 40 kişiyi seçer. Bunların isimleri 
kayıt altına alınır ve Melik tarafından imzalanır. Bunların listesi, her yıl 
üyelerden değiştirilen veya eksilen âyanın yerine kura ile seçilinceye kadar 

                                                 
49 Amr, tüzelkişiliğe sahip olmasa da Hükûmet yapısının varlığını öne çıkarmaktadır. Amr (1987: 

332).  
50 Bûûnî (2002: 184-185). Ayrıca bkz.: Âşûr (2000: 59).  
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Meclis’te kalır (m. 47). Meclis’e girmek için hazır bekleyen 40 kişilik bu 
listeden geriye dörtte biri kaldığında, tüm üyelerin hazır bulunduğu Meclis’te, 
üyelerden değiştirilen veya eksilen âyanın yerine kura ile seçilmek üzere 40 üye 
seçilir (m. 48). Meclis bu hâliyle o dönemde, İngiltere’deki Lordlar Kamarası ve 
Fransa’daki Senato gibi Avrupa’nın bazı ülkelerinde bulunan âyan merkezli 
meclislerle karşılaştırılabilir.51 Melik, Meclisü’l-Ekber üyeleri içinden başkanlık 
için uygun iki kişiyi seçerek, birini başkan diğerini de yardımcı olarak atar.  

Meclisü’l-Ekber üyeleri, Meclis tarafından sabit görülen bir suç işlemedikçe, 
görev yaptıkları süre içerisinde azledilemezler. Böylelikle onlar için bir nevi 
yasama dokunulmazlığı sağlanmıştır (m. 50).  

Seçim esasına dayanmayarak, halkı kamusal alandan ve dolayısıyla 
yönetime katılmaktan uzak tutan sistem, oligarşik bir yapı oluşturmuştur. 
Meclis üyeliği için belli yaş şartı ve belli bir kültür düzeyi şart koşulmamıştır. 
Meclis üyeleri için özel bir işle uğraşmama veya genel bir görevde bulunmama 
gibi bir engel bulunmamaktadır. Belli kurallarla çerçevelenmeyen Meclis 
üyeliği, konumunu güçlendirmek için Vezirü’l-Ekber Mustafa Haznedâr’a, 
üyeleri, memâlikten ve başkent âyanından seçmek için fırsat vermiştir. Bunun 
sonucu olarak köylüler ve bedeviler Meclis’te yer alamamıştır.52  

D. Mecâlisü’l-Hükm (Yargı Meclisleri) 

Anayasa, yargı yetkisini kullanan pek çok mahkeme kurulmasını 
öngörmüştür. Yargı sistemindeki çeşitlilik, uyuşmazlığın tarafları, davanın 
konusu ve mahkemelerin dereceleri göz önüne alınarak, farklı yargı organları 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda; Meclisü’z-Zabtiye, Meclisü’l-Cinâyât ve’l-
Ahkâmü’l-Örfiye, Meclisü’t-Ticâret, Meclisü’t-Tahkîk ve Meclisü’l-Harp 
kurulmuştur (m. 22-26). Ancak yargı yetkisinin kullanımı bu organlarla sınırlı 
kalmamıştır. Anayasa ile yapılan düzenleme çerçevesinde, bu yargı organları 
yanında, iktidar içerisindeki diğer organlar da sınırlı olarak yargı fonksiyonunu 
üstlenmişlerdir.  

2. İktidarın Fonksiyonel Ayırımı 

A. Yürütme  

Anayasa, Bey’in yetkilerini sınırlamak hedefine yönelik bir yol olarak53, 
görünüşte, yürütme fonksiyonunu kullanan iki başlı bir yapı oluşturmuştur: 
Melik ve vüzerâ. Ancak, Anayasa ve vezâretlerle ilgili kanunlar birlikte dikkate 
alındığında, yürütmenin aslında, fiilen ve hukuken, devlet başkanı Bey ve 
vüzerâ heyetinden sorumlu Vezîr-i Ekber’den oluştuğu anlaşılmaktadır.54  

                                                 
51 Âşûr (2000: 60).  
52 Bûûnî (2002: 186).  
53 Amr (1987: 330).  
54 Bûûnî (2002: 183).  
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Melikin ülke yönetimini fiilen üstlenmesi, Ahdü’l-Emân ve ondan 
kaynaklanan kanun esaslarına aykırı hareket etmeme ve ülke sınırlarını 
korumaya dair Allah’a yemin etmesi ile başlar. Yemin, ehlü’l-hal ve’l-akd olan 
Meclisü’l-Ekber Heyeti ve Şer’î Meclis Heyeti huzurunda alenen yerine 
getirilir. Yeminden sonra bey’at kabul edilir. Melik yönetimi üstlendikten sonra 
kasten kanuna aykırı hareket ederse, bey’at akdi fesholunur (m. 9). Nitekim 
Bey, bu yemini topluluk huzurunda yerine getirmiştir.  

Kânûnu’d-Devle, Melik’in ülke yönetimini üstlenmesini, vezirler ve 
Meclisü’l-Ekber üyelerinin katılımıyla mümkün kılmıştır (m. 12). Melik’in 
sınırlı olan özel yetkileri; kara ve deniz kuvvetlerine başkanlık etmek, savaşa 
karar vermek, barış, ittifak ve ticaret şartlarını belirlemek (m. 13), vezirleri ve 
kamu görevlilerini atamak ve görevden almak (m. 14) ve aftan (m. 15) 
oluşmaktadır. Ayrıca Melik, idarenin başındaki en yüksek kişi konumuyla, 
kanunların uygulanmasına yönelik düzenlemeler yayınlar ve gerekli emirleri 
verir (m. 16).  

Kânûnu’d-Devle’nin beşinci bölümü vezirlerin görevleriyle ilgilidir. Her 
vezirin görevi, devlet görevlileri veya yabancı temsilcilerle görevin yürütülmesi 
ve vezaret içinde görevin düzenlenişi, Melik ve Meclisü’l-Ekber’in 
onaylayacağı kanunla düzenlenebilecektir (m. 32). Anayasa’nın 33. maddesine 
göre vezirin tasarrufları üçe ayrılır:  

1. Görevin genel niteliklerini ilgilendiren ve Melik’in özel iznine gerek 
kalmaksızın yürütme yetkisine sahip olduğu tasarruflar,  

2. Kanu’nda yazılı olarak belirtilen şekilde ve durumlarda, yürürlüğü için 
Melik’in izni alınması gerektiğinden, Melik’in görüşüne sunulması gereken 
tasarruflar,  

3. Meclisü’l-Ekber’in görevinin düzenlendiği 63. maddede belirtilen 
durumlarda, Melik’in izniyle Meclisü’l-Ekber’e arzedilmesi gereken tasarruflar.  

Yürütme fonksiyonunu üstlenenler sadece kanunları uygulamakla 
sınırlanmamıştır. Vezir, fonksiyon alanıyla bağlantılı olarak ülkenin yararına 
olacak bir durum görürse, bu yararı ortaya çıkaran sebepleri ve bundan hasıl 
olacak kazancı belirten bir rapor hazırlayarak, Meclisü’l-Ekbere arzını 
emretmek üzere Melik’e sunabilmektedir (m. 39). Böylelikle vüzerâ, kanun 
tasarısı sunabilme yoluyla yasama faaliyetine katılmış olmaktadır. Ancak, 
yürütme bakımından bu, tâlî bir fonksiyon olup, Anayasada aslî kanun koyucu 
organ Meclisü’l-Ekberdir. Diğer şekilde, yürütme Meclisü’l-Ekber’in çıkardığı 
kanunları imzalamakla da yasama faaliyetine katılmış olmaktadır (m. 62).  

B. Yasama  

Anayasa, daha önce “Beylik İradesi” şeklinde tecelli eden yasamaya yeni bir 
şekil vermiştir. Yasama yetkisini kullanmak üzere Meclisü’l-Ekber adında bir 
organ oluşturmuştur.  
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Anayasa bir yasama organı olarak Meclisü’l-Ekber’in çeşitli işlevlerinden 
bahsetmiştir. Öncelikle, Meclisü’l-Ekber, Anayasa’nın ve kanunların koruyucusu 
ve gözetleyicisidir. İkinci olarak, yasama organının en temel fonksiyonu olan 
kanun koyuculuk görevini üstlenmiştir. Anayasaya göre, Meclisü’l-Ekber, devlet 
ve ülke yararına gördüğü bir konuyu düzenleyebilir ve Melik’e sunar. Melik, 
Meclis-i Vüzera ile birlikte bunu imzaladığında kanun hâline gelir. Meclis, 
gerekli gördüğünde kanunları değiştirebilir (m. 62-63). Kanunların onaylanması 
bazen meclisin, bazen de yürütmenin yetkisindedir. Meclis üyeleri tarafından 
teklif edilen ve kabul edilen bir kanunun yürürlüğü için, Melik ve vüzeranın onayı 
gerekecektir (m. 62). Diğer taraftan, yürütme tarafından ileri sürülen bir kanun 
tasarısının yürürlüğe girmesi için de Meclis tarafından kabulü ve onaylanması 
lazımdır (m. 63)55. Meclisin üçüncü işlevi mâlî niteliklidir. Bu kapsamda, vergi 
arttırılması veya azaltılması, maaşlarda artma veya eksiltme yapılması, vezâret 
hesaplarının denetlenmesi ve bütçenin yapılması sayılabilir (m. 63-64). Dördüncü 
fonksiyonu, yürütmenin denetlenmesidir. Melik, kanuna aykırı tasarruflarından 
dolayı Meclisü’l-Ekber’e karşı sorumludur (m. 11). Aynı şekilde, vezirler de 
Meclisü’l-Ekber’e karşı sorumludurlar (m. 20. Son olarak, Meclis, Anayasa ve 
kanunların şerh ve yorumlanması ile kanunların Anayasaya uygunluğunu 
denetlemekle yetkili kılınmıştır (m. 63). Bu arada, Meclis’in yargı fonksiyonunu 
da unutmamak gerekir.56  

Meclisü’l-Ekber her hafta Perşembe günü başkentteki sarayda toplanır. 
Meclis’te 40 ve daha fazla üye bulunmadıkça bir teklif kabul olunamaz. Meclis 
kararlarını çoğunluk üye görüşüyle alır. Bir konuda üyelerin eşitliği Söz konusu 
olursa, başkanın yer aldığı tarafın görüşü kabul edilir.57  

C. Yargı 

Yargı fonksiyonu, bu amaçla kurulmuş mahkemeler ve yargı yetkisi tanınan 
diğer organlarca yerine getirilmektedir. Yargı organları, temel olarak 
Anayasanın üçüncü bölümünde Mecâlisü’l-Hükm olarak belirtilmiştir (m. 22-
26). Ancak, diğer yetkileri yanı sıra Melik ve Meclisü’l-Ekber de yargı yetkisi 
üstlenmiştir.  

Yargı meclislerindeki önemli uyuşmazlıkları kesintiye uğratmamak ve 
ülkede sükun ve asayişi sağlamak düşüncesiyle, kanununda öngörüldüğü 
şekilde, kişiler arasında çokça meydana gelen basit uyuşmazlıklara bakmak 
üzere Meclisü’z-Zabtiye oluşturulmuştur(m. 22).  

Kanun çerçevesinde askerî meselelere bakmak üzere Meclisü’l-Askerî (m. 
26), ticarî meselelere bakmak üzere karma üyelerden oluşan Meclisü’t-Ticaret 

                                                 
55 Âşûr (2000: 61).  
56 Meclis’in yetkileriyle ilgili bkz.: Bûûnî (2002: 186-187).  
57 Meclisü’l-Ekber zabıtlarında, Meclisin ele aldığı mesele açıklandıktan sonra, aynı sayfada, 

muhâlif oy veren üyeler bir liste altında, muvafakat gösterenler diğer bir listede isimleriyle 
gösterilmekte, her liste altında toplam rakam verilmektedir (AVT, ST., S. 119, M., 412, V. 6).  
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kurulmuştur (m. 25). Askerî ve ticârî olanlar dışındaki tüm uyuşmazlıklara 
Meclisü’l-Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye bakacaktır (m. 23). Başkentle birlikte, 
ülkenin belli başlı şehirlerinde de bu meclis kurulacaktır. Meclisü’l-Cinâyât 
ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye ve Meclisü’t-Ticâretten sadır olan hükümlere karşı 
yapılacak itirazları incelemek üzere Meclisü’t-Tahkîk ihdas edilmiştir (m. 24). 
Bu meclis, önüne gelen bir hükmü onaylayabilmekte veya bozabilmektedir.  

Daha fazla güvence sağlamaya yönelik olarak, Meclisü’t-Tahkik tarafından 
verilen ağır ceza davasıyla ilgili kararların hukuka uygunluğu, nihâi inceleme 
merci olarak Meclisü’l-Ekberce denetlenecektir. Meclisü’t-Tahkîk tarafından 
verilen ağır ceza davasıyla ilgili bir hükme karşı Meclisü’l-Ekbere 
başvurulduğunda, Meclis, bu hükmün kanuna uygun olup olmadığını incelemek 
üzere üyeleri içinden 12 kişiden az olmayan bir Meclis oluşturur. Bu Meclis, 
hükmün kanuna uygun olduğunu görürse, doğruluğuna hükmeder ve bu kararla 
dava sona erer. Çünkü burası nihâi başvuru yeridir. Eğer meclis hükmün kanuna 
aykırılığına karar verirse, tekrar incelemeyi gerektiren aykırılık gerekçelerini 
belirtir ve dava Meclisü’t-Tahkîk’e döner. Meclisü’t-Tahkîk ilk verdiği kararda 
ısrar ederse, Meclisü’l-Ekber mazereti olan üyeler dışındaki tüm üyeleriyle 
toplanır ve üye çoğunluğuyla kararını verir (m. 61). Meclisü’l-Ekberden de 
verilse, ağır ceza hükmü Melik’e arzedilir. Melik, cezayı azaltma veya 
başkasının hakkına yönelik olmadıkça affetme yetkisine sahiptir.  

Hanedan üyelerinin işlediği suçlar özel bir yargılama biçimine tâbidir. Melik 
bu durumda, kendisinin veya hanedan büyüklerinden birinin başkanlığında, 
vüzerası, özel meclis üyeleri ve ağır nitelikli suç olması durumunda da 
Meclisü’l-Ekber Başkanı’ndan oluşan bir meclis meydana getirir. Suç sabit 
görülüp Melik’e arz edildiğinde, suçun niteliğine göre, Melik, uygun gördüğü 
veya kendisine arzedilen bir cezayı verir, ya da cezayı hafifletir (m. 7-8). 
Tunus’ta bulunan dost devletlerin reayasının yargı meclisleri önünde görülen 
kendileriyle ilgili davalarda, konsolosları veya onların temsilcileri hazır 
bulunabilecektir (m. 114).  

Anayasa’da yer alan ilkeler çerçevesinde, kişiler yargı kararı olmaksızın ağır 
veya hafif cezaya çarptırılamazlar. Yargı meclisleri önünde tüm reayanın 
ayırdedilmeksizin eşitliği kabul edilmiştir. Yargı meclislerinin görev ve 
yetkileriyle, yargılama usulleri kanunlarında gösterilmiştir. Kanun’da 
uygulanacak bir hüküm bulunamaz veya kanun hükmünü anlamada tereddüt 
edilirse mesele Meclisü’l-Ekber’e havale edilecektir.58  

Anayasa, yargının bağımsızlığı çerçevesinde, hâkimlerin azledilmezliği 
prensibine yer vermiştir. Ancak bu ilke tüm yargı meclisleri bakımından 
benimsenmemiştir. Buna göre, Meclisü’l-Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye ve 
Meclisü’t-Tahkîk üyelerinin görevleri sürekli olup, Meclisten azillerini 
gerektiren bir kusurları olmadıkça görevlerinden azlolunamazlar (m. 28).  

                                                 
58 İthâf (1999: III/5, 51-54).  
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3. Sorumluluk ve Denetim 

1861 Anayasası’nın getirdiği önemli yeniliklerden biri, Melik’in kanuna 
aykırı tasarruflarından dolayı Meclisü’l-Ekbere karşı sorumlu tutulmasıdır (m. 
11). Ancak, Anayasa’da yer verilen “kanuna aykırılık” ifadesi 
tanımlanmamıştır.  

Bey’in sorumluluğunu harekete geçirecek mekanizme oldukça basittir. 
Anayasa’nın 66. maddesine göre, Melik tarafından yapılmış bir kanuna 
aykırılık iddiasında bulunan kimse, bu iddiasını Meclisü’l-Ekber’deki Mutad 
Hizmetlerden Sorumlu Komisyona sunar. Komisyon, bu konu dolayısıyla, 
toplantıda olmadığı takdirde üç gün içerisinde toplanmak üzere Meclisü’l-
Ekberi toplantıya çağırır. Meclis toplantıda ise, mesele, ele alınmak üzere 
hemen yayınlanır. Meclis bu durumda meseleye bakmak üzere bir Yüce Divan 
gibi toplanır. Bey’in, kasten kanuna aykırı davrandığına karar verilirse, siyasi 
bir ceza olan hal’ tatbik edilir (m. 9). Meclisü’l-Ekberin, nispeten siyasi nitelik 
taşıyan bir değerlendirmeyle Bey’in kanuna aykırı davranıp davranmadığını 
takdir eden bir organ olarak belirlenmesi, Bey’in Meclise bağımlılığını 
kolaylaştıran önemli bir baskı aracıdır.59 Her ne kadar, Ahdü’l-Emân ve 
Anayasa’ya aykırılıktan kaynaklanan bir sorumluluk60 olarak gözükse de, bu 
değerlendirmenin siyasi bir nitelik taşıyacağı ve dolayısıyla da bunun siyasi bir 
sorumluluk olacağı açıktır.61 Anayasa bu yönüyle, kralların sorumsuzluğu 
ilkesini benimsemiş anayasal monarşi uygulamasını göz ardı etmiş ve hükûmeti 
sorumlu tutup Melik’in sorumluluğundan kaçınan parlamenter monarşilerden 
daha da öte bir adım atmıştır.62 Zira, iki başlı yürütmede devlet başkanları siyasi 
açıdan parlamentoya karşı sorumlu değildirler.63 

Anayasa’da bir tüzelkişilik olarak yer verilmeyen hükûmet yapısının, doğal 
olarak sorumluluğuna da değinilmez. Bu anlamda, vezâretlerin başında ve 
koordine edici bir kurul olarak ortaya çıkan Vezâretü’l-Kübrâ’nın 
sorumluluğuna da yer verilmemiştir. Kanunu’d-Devle’nin 20. maddesine göre, 
vüzerâ, Melik ve Meclisü’l-Ekber’e karşı sorumludur.  

4. Kânûnu’d-Devle’de Hak ve Hürriyetler  

Anayasa, onikinci bölümde (m. 86-104), “Tunus Ahalisinin Hakları ve 
Ödevleri” ve onüçüncü bölümde (m. 105-114) “Tunus Ülkesinde Yerleşik Dost 
Devletler Reyasının Hakları ve Ödevleri” başlığı altında toplam 29 maddeyi, 
kişilerin hak ve hürriyetlerini düzenlemeye ayırmıştır. Burada dikkat çeken, 
onikinci bölümün Tunus halkı, onüçüncü bölümün Tunus’ta bulunan yabancı 

                                                 
59 Amr (1987: 341-342).  
60 Bûûnî (2002: 188).  
61 Âşûr (2000: 59).  
62 Âşûr (2000: 59); Bûûnî (2002: 184).  
63 Teziç (1986: 364).  
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dost devletler reayasıyla ilgili olmasıdır. Bu ayırımın kökeni, İslami gelenekteki 
zımmî, müste’men farklılığına dayanmış olmalıdır. Anayasa, bu iki bölümde yer 
yer Ahdü’l-Emân metni ve şerhinde öngörülen haklara atıf yapmaktadır.  

Anayasa, can, mal ve ırz emniyetini teminat altına almış, kanunların 
uygulamasından haberdar olma, yargı önünde eşitlik, can ve mallarında 
serbestçe tasarruf etme, yargısal güvencelere sahip olma, vatandaşlık hakkı, 
meslek seçimi ve ticaret yapabilme, seyahat hakkı gibi o dönemde ferdin temel 
hakları arasında sayılan haklara yer vermiştir. Vatana sadakat, vergi ödeme ve 
askerlik hizmeti gibi kişilere yükümlülükler de getirmiştir64. Yabancı devlet 
reayasına da, askerlikle ilgili düzenleme hariç, hemen hemen Tunuslularla aynı 
hak ve yükümlükler öngörülmüştür.  

Anayasa’nın onbirinci bölümü, kamu görevlilerinin hakları ve ödevleriyle 
ilgili düzenlemeler getirmektedir. Burada, kamu görevine girmede eşitlik, 
emeklilik hakkı ve Meclisü’l-Ekber tarafından sabit görülen bir suç 
işlenmedikçe görevden azledilmeme teminat altına alınmaya çalışılmıştır.  

5. Anayasa’nın Üstünlüğü ve Korunması 

Anayasa’nın yazımı esnasında yayımlanan Kararnâme çerçevesinde ilan 
edilen; 27 Şubat 1860 tarihli Kânûnu’l-Hidmetü’l-Vezârât, 7 Mart 1860 tarihli 
Vezâretü’l-Harb ve 11 Mart 1860 tarihli Vezâretü’l-Bahriye ile ilgili kanunların 
sonunda, Kanunu’d-Devle’ye aynı şekilde atıf yapılmaktadır. Burada 
Kanunu’d-Devle, Tunus’taki tüm kanunların gerçek sebebi, temel kaynağı 
olarak nitelendirilmiştir65. Bu atfı, Anayasanın; bağlayıcılığına, üst kanun 
niteliğine ve anayasa bilincine işaret olarak anlamak mümkündür.66  

Genel itibarıyla, Ahdü’l-Emân’ın ilanı, Anayasa ve kanunların 
yayımlanmasını izleyen süreçte, Osmanlı Devleti’ndeki Tanzimat Devri’nin 
başlangıcında olduğu gibi önceki keyfi uygulamalara karşı bir tepki olarak 
“kanun üstünlüğü” anlayışına baskın bir vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Anayasa gereği, Bey, vüzerâ ve tüm kamu görevlileri “Ahdü’l-Emân ve ondan 
kaynaklanan kanunlar”a uyacaklarına yemin etmekte ve aykırılık durumunda 
sorumlu tutulmaktadırlar. Gerçi burada lafzen “anayasa” ifadesi, ayrı tutulup, 
üstünlüğü ayrıca zikredilmemektedir. Ancak, hazırlık aşamasından ilanına 
ilerleyen süreçte, topluca insanlara Anayasa’nın okunması, esaslarının iyice 
bellenmesi ve ondan sonra tüm eyalette eş zamanlı yürürlüğe gireceğinin 
belirtilmesi ve kanunlarda temel yasa olarak atıf yapılması onun ayrı bir yere 
konduğunu da göstermektedir. Daha da önemlisi, Anayasa’yı tek taraflı 
iradesiyle ilan eden Bey’in, onun üstünlüğüne ve bağlayıcılığına yönelik bu 
süreci bizzat yönetmesidir. Öte yandan, Anayasa’da, Anayasa’nın öngördüğü 

                                                 
64 Mahfûz (1991: 52).  
65 Tetavvuru Heyâkili’l-İdâreti’l-Merkeziyeti-t-Tunisiyye (1860-1956), (2005: 25 vd.).  
66 Bûûnî (2002: 182).  
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ilkeler çerçevesinde kanun yapılacağına işaret edilmesi de, onun diğer kanunlara 
nazaran üstünlüğüne ve bağlayıcılığına işaret etmektedir.  

Bütün bunlarla birlikte, Anayasa’nın üstünlüğüne doğrudan işaret eden ve 
maddelerinin değiştirilme esaslarını gösteren bir hükme rastlanmamaktadır. 
Anayasa’nın korunması ve gözetimi, Anayasa’nın 63. maddesine göre 
Meclisü’l-Ekbere verilmiştir. Fakat, Anayasa’nın üstünlüğünü sağlama herkes 
için bir hak olarak öngörülmüştür.  

6. Anayasanın Yorumu ve Anayasaya Uygunluk Denetimi 

Kânunu’d-Devle, Meclisü’l-Ekber’e, Anayasa ve kanunları yorumlama 
yetkisi vermiştir (m. 63). 1862 yılı Ekim ayında, Anayasa’nın bazı ibarelerinde 
ihtilaf ortaya çıkınca, Bey, Meclisü’l-Ekberden Anayasa’nın şerhini yapmasını 
istemiştir. Meclis bu amaçla, kendi içinden bir komisyon oluşturarak 
Kânûnu’d-Devle’nin şerhini yapmıştır.67 Meclis, metin içindeki maddelerde 
açık görmediği ibareleri yorumlamış, anlaşılır olduğuna inandığı maddelerin 
şerhine gitme gereği duymamıştır.  

Tunus’ta öğreti, Kânunu’d-Devle’de, kanunların anayasaya uygunluğu 
denetimine yer verildiğini ve Meclisü’l-Ekber’in bu yetkiyi üstlendiğini 
belirtmiştir. Anayasa’nın bu konuda, III. Yıl (1795) ve VIII. Yıl (1799) Fransız 
Anayasalarını göz önüne alarak bir düzenleme yaptığı ifade edilmiştir. Burada 
Meclis siyasi bir denetimle68 yükümlü kılınmıştır.69 

Anayasa, kanunların maddi, yani muhteva bakımından Anayasa’ya 
uygunluğunu sağlamaya yönelik, aykırılığı önleyici tedbirler70 öngörmüştür. Bu 
kapsamda, Anayasa, Meclisü’l-Ekber’in koruyuculuğuna emanet edilmiş, başta 
devlet başkanı Bey, vüzerâ ve tüm kamu görevlileri tarafından Anayasa’ya 
sadakat yemini yapılmıştır.  

Anayasa’nın 60. maddesine göre, Anayasa, koruması ve gözetimine 
bırakılan Meclisü’l-Ekber, kanuna aykırılığın engelleyicisidir. Yine bu madde 
içinde Meclis’in kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemede dikkate 
alacağı kriterlere de işaret edilmiştir: Meclis, halkın haklarının korunması ve 
                                                 
67 İthâf (1999: III/5, 94). Şerh için bkz. AVT, ST., S. 119, M. 412: AVT, ST., S. 118, M. 409, 8 

Rebiulahır 1279: Râid et-Tûnisî, aded 20, 27 Recep 1279: Amr-Suayyed (1987: 51-70).  
68 Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde başlıca iki yol vardır. Siyasi ve hukuki 

denetim. Siyasi denetimde, uygunluk denetimi siyasi bir organ tarafından, hukuki denetimde, 
günümüzde yargısal bir denetleme şeklinde yapılmaktadır (Teziç, 1986: 177, 181).  

69 Âşûr (2000: 61); Mahfûz (1991: 127); Amr (1987: 340). Fransa’da III. Yıl Anayasasında 
Yaşlılar Meclisi (The Council of Elders), Beşyüzler Meclisi (The Council of Five Hundred) 
tarafından sunulan yasa tekliflerini anayasada öngörülen şekle aykırı olarak benimsendiği 
gerekçesiyle reddedebilmektedir. Aynı şekilde, VIII. Yıl Anayasası’nda da Koruyucu Senato 
(The Conservative Senate) yasaların anayasaya uygunluk denetimiyle yükümlü kılınmıştır 
(Ludwikowski-Fox, 1993: 271, 295-296). Ancak bu denetimler, kanunların yayımlanmasından 
önce yapılmaktadır.  

70 İfade için bkz.: Kubalı (1968: 99).  
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kanun karşısında eşitliğinin sağlanmasına yönelik aykırılığı engelleyecektir. 
Yine, yürütme tarafından gelen yasa tasarısı, siyasi bir denetime tâbi olmakta ve 
Meclis tarafından “ülke yararına” uygunluğu açısından değerlendirilmektedir. 
Zira, Anayasa, kanunların devlet ve ülke yararına olmasını öngörmektedir (m. 
39, 62). Ancak Tunus Anayasası’ndaki, anayasaya uygunluk denetimi, 
kanunların yayımlanmasından önce gerçekleşmektedir.  

VI. Anayasa’nın Uygulaması 

Anayasa’nın yürürlüğü sonrasında çeşitli kanunlar ihdas edilmiştir. Başkent 
Zaptiye Meclisi Kanunu (Kânûnu Tertîbu Meclisü’z-Zabtiye), Valiler Kanunu 
(Kânûnu Hidmetü’l-Ummâl), Başkent Dışı Zaptiye Meclisi Kanunu (Kânûnu 
Tertîbu Meclisü’z-Zabtiye bi Buldâni’l-Memleke), Ceza ve Örfî Hükümler 
Kanunu (Kânûnu’l-Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye) ve Mahalle Kanunu 
(Kânûnu’l-Mahalle) bunların en önemlileri arasında sayılabilir.  

Bununla birlikte, Anayasa’nın getirdiği ve Tunus’ta yerleşik tebaa ve 
yabancıları kanun karşısında eşit gören yeni anlayış yabancılara uygulanmakta 
sorunlarla karşılaştı. Konsoloslar vatandaşlarının Meclisü’l-Cinâyât ve’l-
Ahkâmü’l-Örfiye önüne çıkmasına engel oldular. Yabancıların Meclisin yargı 
yetkisi altına girmekten kaçınmaları karşısında, konsolosların da devreye 
girmesi ve Meclisü’l-Ekber’in uygun görmesiyle, 24 Haziran 1861’de 
yabancılarla Tunuslular arasındaki davalara bakmak üzere Meclisü’l-Vaktî 
adında muvakkat bir mahkeme oluşturulmak zorunda kalındı.71 Başkent 
dışındaki bu tür davalar, mülkî amirin başkanlığında Meclisü’z-Zabtiye 
tarafından görülecekti.  

Fransız ve İngiliz konsoloslar ayrıca, daha önceki imtiyazların geçerliliğini 
öne sürdüler. Bey, devletler arasında kabul edilen imtiyazların (şartların) 
Anayasa’ya aykırı düşmediğini söyleyerek, yargı meclislerini bertaraf etmeyen 
ve konsolosların katılımını mümkün kılan bir formülle, imtiyazların 
geçerliliğinin devam ettiğini bildirdi. Ancak, Bey, konsolosların, Konsolosluk 
Mahkemesi kurulması tavsiyesini kabul etmedi. Buna karşılık, yabancılar da, 
fiiliyatta, Anayasa askıya alınıncaya kadar kanun hükümlerine bağlı olmaktan 
kaçındılar.72  

Anayasal düzen, öncesine nazaran, kanunun üstünlüğüne ve mahkemelerce 
herkese eşit bir şekilde uygulanmasına dayalı bir farklılığa işaret etmekteydi. 
Ancak, Bey ve maiyeti, anayasal düzenin getirdiği yetkileri organlar arasında 
dağıtmaya yönelik yeni kurallara gerekli saygıyı yeterince göstermemekte, eski 
alışkanlıklarını terk etmekte zorlanarak yetkilerinden feragat etmeye kolayca 
yanaşmamaktaydılar.73  

VII. Anayasanın Yürürlükten Kaldırılması 

                                                 
71 AVT, ST., S. 119, M. 412, V. 34, 22 Zilhicce 1277.  
72 Binbelgîs (2002: 100).  
73 Bûûnî (2002: 188); Krieken (1988: 91).  
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8 Nisan 1864’te, çöldeki Araplar, iki katına çıkarılan vergiyi 
ödemeyeceklerini bildirerek isyan ettiler. Bu vergiden ancak tüm halkın 
birleşmesiyle kurtulunacağını söyleyen Ali b. Gazâhim liderliğinde birleştiler. 
Kendilerine karşı çıkanları, evlerini yakmakla tehdit ettiler. Bulundukları her 
yerde yerel yöneticiyi etkisiz hâle getirdiler ve mühürlerine el koydular. Ali b. 
Gazâhim, amaçlarının verginin kaldırılması olduğunu, kimseye zarar 
verilmemesini ve yağmaya gidilmemesini istedi. Fakat isyan gittikçe yayıldı.74  

Devlet gelirlerindeki daralma, mecbâ vergisinin ortalama iki katına 
çıkarılması, ıslâhatların kiminden dönüş veya yeterince uygulamama, 
yargılamanın uzun sürmesi, mahkemelerin yeterli personel ve araç donanımına 
sahip olmaması, mahkeme üyelerinin düzenli ücret alamamaları nedeniyle 
göreve gitmemeleri veya bırakmaları, mahkeme üyelerine kimi yerlerde devlet 
görevlileri ve âyan tarafından baskı yapılması, bazı yerlerde Meclisü’z-Zabtiye 
görevlilerinin kanun dışı uygulamalarından halkın şikayeti, 1864 yılı 
başlangıcından itibaren eyaletin meselelerinin müzakere ve kararının verildiği 
yer olarak Meclisü’l Ekber yerine Bey’in özel meclisi olan Meclisü’l-Hâs’ın 
ikame olması75 ıslâhatların ve anayasal düzenin sosyal çevrede yeterince 
yerleşmediğini ortaya koymaktaydı.  

Anayasa’nın getirdiği düzene içte karşı olanlar ve onu kendi yararlarına 
aykırı bulan yabancı konsoloslar iş birliği yapmaktan çekinmediler.76 Anayasal 
düzen, ekonomik bakımdan, Fransa’nın Avrupalı rakiplerine, özellikle de 
İngiltere yararına yarışmacı bir atmosfer oluşturmuştu. Islahat hareketlerini 
destekleyen Fransızlar, ıslâhatın başarılı olması durumunda sömürgeciliğin 
amacına ulaşamayacağını anladıklarında, ıslâh fikrinden dönmüşlerdi. Çıkan 
isyan yeniliklere karşı bir tepki olarak da algılanınca, Fransa bu fırsatı artık 
kaçırmak istemedi.77 29 Nisan 1864’te Fransız konsolosu, yanında donanma 
komutanı ve subaylar olduğu hâlde Bey’le görüştü. Konsolos, İmparatorun, 
amirali Bey’e yardım için gönderdiğini ve ülkede ortaya çıkan şartlar 
dolayısıyla, kendisinden anayasayı yürürlükten kaldırmasını istediğini söyledi.78 
İçte yeterli desteği bulamayan Anayasa, dış destekçisi Fransa tarafından da 
istenmeyince, yürürlükten kalkması kaçınılmaz olmuştu.79  

                                                 
74 İthâf (1999: III/5, 120-125); Temîmî (1972: 19 vd.).  
75Bilkâsim (2002: 320-328); Krieken (1988: 69-72).  
76 Bilkâsim (2002: 341).  
77 İlter (1937: II, 176); Perkins (1986: 78). V. Muhammed Bayram, Bey’in, Cezayir’de 

Anayasa’yı takdim ettiği III. Napolyon’un, zahirde, Anayasa ilanı ile onu takdir etmiş görünse 
de, konsolosu Roches ile yalnız kaldığında onu azarladığını ve gerçekte, Tunus’ta kanunların 
uygulanmasındaki desteğinden dolayı hata yaptığını, Arapların adalet ve hürriyetin farkına 
varırlarsa Cezayir’de kendilerine rahatlık kalmayacağını belirttiğini naklederek Fransa’nın 
gerçek amacına işaret etmektedir (Buzgaybe, 2003: 76).  

78 İthâf (1999: III/5, 151).  
79 Şerfî (1991: 134-135).  
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1 Mayıs 1864’te Bey, Anayasa’da düzenlemesi olmayan ve hakları arasında 
sayılmayan bir konuda insiyatif kullanıp, Meclisü’l-Ekber Başkanı’na bir yazı 
göndererek; şartların Meclis’in faaliyetlerinin durdurulmasını gerektirdiğini 
belirtti. Benzer içerikli yazı, Meclisü’l-Cinâyât ve’l-Ahkâmü’l-Örfiye ve 
Meclisü’t-Tahkik’e de gönderildi. Bu şekilde, üç yıl yürürlükte kalan anayasal 
düzen askıya alınmış oldu.80  

SONUÇ 

1861 Tunus Anayasası, ortaya çıkışında, sınırlı bir anayasal monarşi 
kurmak amacındadır. Bey’in daha önce sahip olduğu yetkiler, başta Meclisü’l-
Ekber olmak üzere diğer kurul-organlara dağıtılmak suretiyle iktidarı 
sınırlandırılmak istenmiştir. Ancak Anayasa’nın getirdiği düzen, halkın temsil 
edilmediği Meclis yapısı, dengeleyici bir “kuvvet”e dönüşemeyen; yasama, 
yürütme ve yargı yetkileri ve Bey’in yönetici ve organların yapısını 
belirlemedeki üstünlüğü ile, mutlak bir yönetimden çıkışı ifade etmekle birlikte, 
tam anlamıyla sınırlı bir monarşi kuramamıştır. Böylelikle Anayasa, halkın 
seçtiği bir Meclis’e dayanmayan ılımlı bir monarşi oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte, Anayasa, teorik olarak, Bey’i Meclisü’l-Ekber önünde sorumlu 
tutmakla, dönemindeki anayasalarda rastlanmayan bir düzenleme yapmakla da 
kendine has bir özellik taşımaktadır.  

Temelde dış baskıyla ortaya çıkması, getirdiği sistemdeki eksiklik, 
yetersizlik, genel itibarıyla taşıdığı sorunlar ve kısa süreli yürürlüğü, esas 
olarak, Kânûnu’d-Devle’nin bir anayasa olma gerçeğini değiştirmediği gibi 
anayasal değerini de düşürmez. Eksiklik ve kusurlarıyla Kânûnu’d-Devle, 
modern bir anayasanın genel vasıflarına sahip görünmekte, bu yönüyle, sadece 
Arap dünyasında değil, İslam-Osmanlı coğrafyasında ilk modern anayasa olma 
özelliğini taşımaktadır.  

Gerek Ahdü’l-Emân ve gerekse Kânûnu’d-Devle’nin ilanında baskın 
unsurun dış etken olması, Tunus’un kanunlaştırma konusundaki muvaffakiyetini 
gölgelememelidir. Gerçekten, Ahdü’l-Emân ve Kânûnu’d-Devle’nin ilanındaki 
başarı, daha sonra, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’den de önce fıkhın 
kanunlaştırıldığı ilk metin olarak kabul edilen Kânûnu’l-Cinâyât ve’l-
Ahkâmü’l-Örfiye ile pekişmektedir. Anayasal dönemde yürürlüğe konamasa da, 
1864 yılında hazırlanan Ticaret Kanunu, kanunlaştırma konusundaki başarının 
tesadüf olmadığını ortaya koymaktadır. Kanaatimizce bu, Tunuslu kanun 
koyucuların, modernlik ile geleneksellik arasında sentez kurma başarılarının 
yanı sıra, Hanefî ve Mâlikî mezhepleri arasındaki içtihad farklılığını bir 
zenginliğe dönüştürmedeki ve maddeleştirmedeki yetenekleriyle ilgilidir.  

 

                                                 
80 AVT, ST., S. 119, M. 414, V. 19: Râid et-Tûnisî, aded 36, 29 Zilkade 1280: İthâf (1999: III/5, 

134); Bûûnî (2002: 189).  
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