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                                         KANUNİ'NİN BELGRAD KADISINA GÖNDERDİGİ FERMAN      
         Kanuni Sultan Süleyman, 1389 yılında Kosova Savaşı ile fethedilen Arnavutluğa
bağlı, Belgrad Bölgesi’nde yaşayan halkın haklarının korunması için,
   1558 yılında Belgrad Kadısı’na gönderdiği “İnsan Hakları Fermanı” nda şöyle
buyurmaktadır:
  
    “Devlet askerleri (Sipahiler), biçilmeyip el ile yolunan ottan zorla vergi alırlar imiş, kaldırdım.
Askerler, ev yakınında bulunan bağ, bahçe ve bostanlardan 
  yemeklik için üretim yapanlardan para almak isterler imiş, almasınlar, yasakladım. Boş yerlere
tarla açanlardan, ihya edenlerden vergi alınmasın. Nehir 
  üzerlerindeki dolap ve karaca değirmenler, yeni yapılmış olsalar dahi fazla vergi alınmasın.
Askerler, tarla ürünlerini satmak için, halka pazar yerine 
  götürmelerini isterler imiş, pazara götürülmesin, teklif dahi edilmesin. Askerler ‘boyunduruk
hakkı’ diye vergi almasınlar. Askerler savaşa gitseler, 
  geride kalan mallarını köy halkından güvenilir adamlar korusunlar. Yeni evlenen yeniçerilerden
‘gerdek hakkı” diye vergi alınır imiş, bundan böyle
   alınmasın. Savaş esnasında bile askerler eve girip arı kovanlarına dokunmasınlar. Ve
yerleştiği yerde, evleri önünde, sancakları altında kendi 
  geçimleri için ürettikleri arı kovanından dahi vergi alırlar imiş. Onu dahi göresin. Başka kovanlık
olmayıp, evleri yanında ve sancakları altında olan 
  kovandan dahi vergi aldırmayasın. Kovan hakkı bahanesi ile askerler savaş esnasında bile bu
bahaneyle evlere girmekten men eylensin. Bu husus için şikayet ettirmeyesin.”   
      Not:
     Allahın kitabı, resulünün ahlakı ile yetişen bir toplumun ferdi olan  Kanuni'nin halkına sevgi
ve merhametindeki hassasiyetine bakınız!  Hadis-i Kutside Hak teala buyurmuyormu, &quot;eğ
er bana itaatta ve kullukta kusur etmezseniz başınızdaki ümerayı/yöneticileri size karşı
babanız gibi merhametli yaparım.&quot; 
işte bu mukaddes sözlerin birer tezahürüdür Osmanlı. 
     Şunu da unutmamalı ki onları cihan padişahı yapan, adaletli,  müsamahakar, merhametli,
dürüst ve buna benzer bir çok meziyetlerle  üstün kılan o Hakkın kelamı hazret-i Kuran hala
raflarımızda ve  tozlanmaya devam etmektedir. Fakat ne yazık ki bizler batının veya batı 
zihniyetli köhne beyinlerin karaladıkları kitapları başüstü yapıp ders  müfredatımıza koyuyoruz.
Ama nereye kadar?     Meded ya HU!    
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