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ÖNSÖZ 

 Modern Avrupa`nın Orta Çağ`ın mirası üzerine kurulduğu, bugün bilinen pek 

çok Avrupa halkının o dönemde şekillendiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu süreç V. 

yüzyılda Batı Roma`nın yıkılışının ardından, merkezi bir siyasi güç olmadığı için, önce 

kilisenin iktidarı ele geçirmesi sonra da yavaş yavaş dünyevi krallıkların güçlenmesi ve 

gerek çatışma gerekse uzlaşma ile dünyevi ve dini otoritelerin ilişkileri bağlamında 

gelişmiştir.  

 Sınırları tartışmalı olmakla birlikte IV ila VIII/IX. yüzyılları kapsayan Erken 

Orta Çağ bahsi geçen şekillenmenin temelini oluşturmaktadır. Bahsedilen sosyal ve 

beşeri şekillenmeler ile siyasi ortamda etkinlik bakımından bu dönemde en güçlü siyasi 

otorite Franklardır. Franklar hem Merovenj hem Karolenj hanedanlıkları ile güçlü 

devletler kurmuşlar ve her anlamda tüm çağa etki etmişlerdir.  

 Çalışmamızda Frankların tarih sahnesinde görülmeye başladıkları andan, onları 

merkezi bir güç altında birleştiren Clovis`e kadarki siyasi faaliyetleri, Roma 

İmparatorluğu ile ilişkileri ve en önemlisi Orta Çağ Avrupası`na etkileri 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu etki, Clovis döneminde derlendiği düşünülen ve 

bilinen ilk yasaları olan Pactus Legis Salicae üzerinden incelenecektir. Böylece hem 

kaynak azlığından yeterince bilinmeyen Erken Orta Çağ`ın hem de Frank tarihinin daha 

iyi anlaşılmasına katkı sağlanmaya çalışılacaktır.    

 Çalışmamın özellikle Latince çevirileri aşamasında kılı kırk yarar tutumu, 

mesafelere aldırmadan ulaşılabilir olduğu ve özverisi için danışmanım sayın Doç. Dr. 

Çağatay Aşkit`e çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte gerek derslere katılımımdaki 

anlayışlı tutumları gerekse alanıma dair çevirilerdeki yardımları için değerli hocalarım 

Prof. Dr. Ümit Fafo Telatar ve Prof. Dr. Gül Özaktürk`e minnettarım. Farklı bir alanda 

eğitim almama örnek olduğu ve çalışmamı gözden geçirip yanlışlarımı düzelttiği, bana 
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hep yol gösterdiği için çok kıymetli hocam Prof. Dr. Altan Çetin`e müteşekkirim. Her 

anlamda desteğini gördüğüm, yollarda geçirdiğim zamanlarda yalnız kalma pahasına 

beni teşvik eden, sabahları ve gece yarıları uykusuz kalıp terminallerde, havaalanlarında 

gidişimi dönüşümü bekleyerek yorduğum eşim Dr. Ahmet Genç`e ise ne kadar teşekkür 

etsem azdır.  
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GİRİŞ 

 Erken Orta Çağ Modern Avrupa`nın temellerinin atıldığı bir dönem olması 

nedeniyle son derece önemlidir. Ancak ne yazık ki bu çağa ait yazılı belgelerin sayısı 

oldukça azdır. Günümüze gelebilenlerin büyük bir kısmı ise dönemin manastır 

kütüphanelerinde korunan, rahipler tarafından kopyalanan eserlerdir. Çoğunluğu orijinal 

değil, kopya hatta kopyanın kopyasıdır. Her bir kopyalamada yazmanın hata yapma 

olasılığı da hesaba katıldığında güvenilirlikleri de tartışma konusu olmaktadır. 

 Bahsi geçen kaynaklardan güvenilirlik anlamında ayrılan Pactus Legis Salicae 

adlı yasa derlemesi bu özelliği nedeniyle çalışmamıza konu edilmiştir. Pek çok tarih 

felsefesinde de dile getirildiği üzere (İbn Haldun ve Kant gb.) insan topluluklarını 

birarada tutan ve düzen içinde yaşamalarını sağlayan varoluşsal unsurlardan biri 

aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur. Bu nedenle ele aldığımız derleme tarih 

felsefesi açısından da ayrıca önemlidir. Diğer yandan derlendiği zamana kadar dönemin 

en güçlü halkı olan Franklara ait yazılı bir hukuk belgesi bulunmamaktadır. Kral Clovis 

dağınık halde yaşayan Frankları tek çatı altında topladıktan sonra toplum yaşayışına da 

el atmış ve sözlü yasaların yazıya geçirilmesini emretmiştir. Böylece 87 elyazmasında 

günümüze gelen bu yasa oluşturulmuştur.  

 Clovis`ten sonra gelen liderler döneminde pek çok ekleme yapılan yasa, giderek 

daha kapsamlı hale gelmiş, yeni yasalar eklenmiş, geçerliliği kalmayanlar çıkarılarak 

güncellenmiştir. Bizim çalışmamızda kullandığımız hali ilk ve ekleme yapılmamış 

halidir.  

 Orta Çağ Avrupası`nı anlama aşamasında seçilmesinin bir diğer nedeni 

kölelerden, doğuştan özgürlere, kadınlardan çocuklara, hırsızlıktan adam kaçırmaya 

kadar hayatın pek çok alanına dair yasalar içeriyor olmasıdır. Yasa metinlerinin bir 

halkın özelliklerini kusursuz bir şekilde yansıttığı elbette gerçek dışı bir yargıdır. Zira 
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yasaların uygulanıp uygulanmadığı ya da uygulandıysa caydırıcı olup olmadığı hiçbir 

zaman tam olarak kanıtlanamaz. Ancak yine de devletin ya da yasa yapıcıların 

düşüncelerini, halkın yaşayışının nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini içermesi 

açısından son derece önemlidirler. Ayrıca verilen detaylar, halk arasındaki sözlü 

geleneği, halkın başına gelmiş ya da gelmesi olası durumları da yansıtmaktadır. Bu 

açıdan da incelemeye değerdir. Öte yandan insanın tekil olarak toplum içinde yaşarken 

bir düzene gönüllü olarak dahil olmasını sağlayan şey hukuk düzeni ve devlettir. Bu 

derleme yasa bütünü de bu tecrübenin önemli bir tarihsel görünümü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Çalışmamızın bir diğer önemi ülkemizde Orta Çağ Avrupası`na dair yapılan 

çalışmaların daha çok Geç Orta Çağ`a yönelik olmasına rağmen, Erken Orta Çağ üzerne 

yapılan alışma sayısının oldukça az olmasıdır. Geç Orta Çağ kaynak açısından çok daha 

zengin bir dönemdir. Haçlı Seferleri, Sicilya ve Endülüs yoluyla Batı, Doğu`nun 

kültürel birikiminden haberdar olmuş ve kendi geçmişini tanımaya başlamış, Rönesans 

hareketleriyle aydınlanma yaşanmış ve yazılan eser sayısında ciddi bir artış meydana 

gelmiştir. Oysa Erken Orta Çağ`da henüz siyasi bir denge sağlanamadığı için insanlar 

güvenlik ve yaşamı devam ettirme derdindedir. Dolayısıyla kültürel hayat ikinci hatta 

belki daha geri sıralardadır. Bu sebeple bu dönemde yazılmış Pactus Legis Salicae gibi 

bir eser daha da önemli hale gelmektedir. 

 Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Frankların tarih sahnesine 

çıkışları, yaşadıkları coğrafya, Clovis döneminin sonuna kadarki siyasi faaliyetleri 

incelenerek erken dönem Frank tarihine ışık tutulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde geç 

dönem Roma hukuk geleneği ile Erken Orta Çağ hukuk geleneği bağlamında Pactus 

Legis Salicae`ın özellikleri ve önemine yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde 65 

başlıktan oluşan Pactus Legis Salicae adlı derlemenin genel özelliklerine değinildikten 
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sonra, metinde geçen geçen yasa maddeleri, suçlar ve cezalar Latince aslından 

Türkçe`ye çevrilmiş, açıklanması gereken kavram ve terimler dipnotlarla açıklanmıştır. 

Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise yasa maddeleri üzerinden Frank toplumunun 

yaşayışı ve Erken Orta Çağ Avrupası`nda var olan ortam irdelenmeye çalışılmıştır. 

 Çevirilerde Pactus Legis Salicae`ın K. A. Eckhardt tarafından edisyonu yapılmış 

1962 tarihli Hannover baskısındaki Latince metin temel alınmış, anlaşılamayan 

noktalarda Theodore John Rivers ve Katherine Fischer Drew tarafından yapılan 

İngilizce tercümelere de başvurulmuştur. Ayrıca bazı yazım hatalarına ilişkin editör 

şerhlerine ya da sayfa altlarında bulunan farklı elyazmalarında geçen ifadelere de 

başvurulmuştur. Latince metin içerisindeki köşeli parantezler ise bizim tarafımızdan 

eklenmiştir. 

 Yasanın neredeyse tamamında Malberg sözlüklerine yapılan atıflar dikkati 

çekmektedir. Metin Latince yazılmış ancak yazılırken, bazı terimlerin Frank dilindeki 

karşılıkları da verilmek istenmiştir. "Malberg`de …. olarak geçmektedir" şeklindeki 

ifadeler işte bu yerel dildeki karşılıklara işaret etmektedir. Bu karşılıkların bazıları 

yanlış yazılmıştır ve günümüz filologları için bilmece niteliği taşımaktadır. 

Çalışmamızın kapsamı açısından madde içerikleri, Frank dilindeki karşılıklarından daha 

önemli kabul edilmiş ve Malberg sözlüklerine yapılan atıflar dipnotlarda verilmiştir.  
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1. FRANKLAR 

 1.1. Genel Özellikler 

 Tarihi süreç içerisinde pek çok halk ortaya çıkmış ve kaybolmuştur. Ancak 

kimileri vardır ki yüzyıllar boyunca varlıklarını devam ettirebilmişlerdir. Bunlar 

arasında Avrupa söz konusu olduğunda en bilinenlerden bir tanesi de Franklardır. 

Kendileri ayrıca isim verme anlamında da en başarılı olan halklardandır. Bugün halen 

kullanılan Fransız kelimesi onlardan gelmektedir. VIII. yüzyıldan sonra Franci kelimesi 

tarihçiler tarafından Fransız olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Franconia ya da 

Franken denilen Cermen eyaletinin sakinleri olmuşlardır.  

 VI. ve VII. yüzyıllarda Frank kelimesinin anlamında bazı değişiklikler olmuştur. 

Bu değişiklikte James`e göre 1  iki şey rol oynamıştır. İlki, Roma Galyası`nda 2 

yaşayanların ve Frank krallarının hükmü altındaki diğer vatandaşların Frank 

geleneklerini benimsemeleri, örneğin  Frank kişisel isimleri almalarıdır. Bunun yanında 

birçok Frank da Latin dilini ve Roma tarzı yaşam biçimini benimsemiştir. İkincisi, 

Frank krallarının siyasi üstünlüğünün devam etmesi, yönetimindeki vatandaşların, 

kökenleri ne olursa olsun, kendilerini Frank olarak düşünmeye başlamasıdır. 

Krallıklarının adı Francia`dır. Bu isim etnik kimlikten ziyade siyasi ittifakı 

nitelemektedir. VIII. yüzyılın ortalarına kadar Kuzey Galya sakinlerinin çoğu, aslında 

etnik kökenleri Roma Galyası`ndan olmasına rağmen, hem başkaları tarafından hem de 

kendileri tarafından Frank olarak adlandırılmışlardır. Öte yandan Güney Galya`da 

yaşayan halk giderek Frank kralların otoritesinden uzaklaştıklarından dolayı kendilerine 

ait farklı etnik kökenleri kullanmışlar, örneğin Akitanya`da yaşayanlara Franklar 

tarafından Romalı denirken onlar kendilerine Akitanyalı demişlerdir. Yine de İspanya 

 
 

1 E. James, The Franks, Basil Blackwell, 1988, UK, s. 8. 
2 Bu ifade Frankların hakimiyetinden önce Roma hakimiyetindeki Galya toprakları için kullanılmaktadır.  
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ya da İtalya`da yaşayan biri için, Kuzey ya da Güney Galya olsun, buradan gelmiş biri 

Frank kralının vatandaşı yani Frank olarak kabul edilmiştir. Galya`nın güneyi 

Kuzeyliler tarafından, VI., VIII. ve XIII. yüzyıllarda üç kez istila edilmiş ama güneyde 

yaşayanlar kendi kimliklerini korumayı tercih etmişlerdir. Yine de İtalya ve 

Britanya`daki Latin yazarlar Francus kelimesini hem Güney hem Kuzey Galya`da 

yaşayanlar için kullanmışlardır.  

 V. yüzyılda Batı Roma`nın yıkılışından hemen sonraki süreçte barbar3 krallıklar 

arasında en güçlü ve istikrarlı olanı da Franklardır. VIII.-IX. yüzyıldaki liderleri 

Charlemagne, Cermen kökenli ilk Roma imparatorudur. Müslümanlardan İspanya`yı 

almaya başlayanlar, Doğu Akdeniz`de Müslümanlara karşı Haçlı Seferlerine liderlik 

edenler, XII. ve XIII. yüzyıllarda tüm Avrupa`ya kültürlerini yayanlar da yine onlardır.  

 Aslına bakıldığında Avrupa tarihindeki önemleri büyük ölçüde, Roma ile olan 

bağları, Roma dönemi Galya topraklarının zenginlik ve coğrafi avantajına sahip 

olmalarından kayaklanmaktadır. Frank ailelerinden bazıları Latince konuşan Romalılar 

arasında kuşaklardır yaşamalarına rağmen çoğu dil, kıyafet ve sosyal durum açısından 

fark edilebilmektedirler. 

 Kendi Cermen dillerinde Frank kelimesi sert, acımasız anlamlarına gelmektedir. 

Onlarla ilgili ilk bilgiler Roma kaynaklarından edinilmektedir. Bu kaynaklarda Cermen 

bir dil konuşan, Roma`nın Ren sınırlarında en kuzeydoğu ve kuzeyde yaşayan halklar 

konfederasyonu olarak geçmektedirler. III. yüzyılda imparatorluk topraklarına pek çok 

akın yapmışlar, IV. yüzyılda Roma imparatorları onlara karşı seferler düzenlemişlerdir. 

Aynı yüzyılda Romalıların Franklar dediği halkın büyük kısmı Roma İmparatorluğu 

içinde yüksek askeri ve sivil konumlar elde etmişler, IV. yüzyılın ortalarında bazı 

 
 

3 Barbar kelimesinin kökeni için bknz; K. Modzelewski, Barbarların Avrupası, Çev.: Nedim Demirtaş, 

Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2010, s. xiii.  
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Franklar imparatorluk içine, Ren Nehri`nin hemen batısına yerleşmişlerdir. V. yüzyılda 

kaynaklarda çok görülmemekle birlikte çoğunlukla Roma`nın müttefiki oldukları 

bilinmektedir.  

 VI. yüzyılın başında muhtemelen bir Frank tarafından yazılmış olan ilk tarihi 

kaynakları ortaya çıkmıştır. Yasalarının en eski versiyonu, modern tarihçiler tarafından 

Pactus Legis Salicae olarak adlandırılmakla birlikte bu kaynak Frank kelimesini hiç 

kullanmamasıyla dikkat çekmektedir, onun bahsettiği halk Frank halkı içinde bir grup 

olan Sal Franklarıdır. Birleşmiş bir halk olarak Franklar fikrinin geliştiği kritik dönem 

neredeyse kesinlikle Clovis (yak. 481- yak. 511) dönemidir.  Clovis, kabilelerin 

tümünün ya da çoğunluğunun bağımsızlığına son vermiş, sadece Sal Franklarının değil 

tüm Frankların kralı olmuştur.   

 Franklar hakkındaki kaynakların çoğu, diğer kaynaklarda olduğu gibi, manastır 

kütüphanelerinde korunmuştur. VIII. ve IX. yüzyıllarda rahipler, VI. ve VII. 

yüzyıllardakilerden çok daha fazla yönetimsel ve idari konularla ilgilenmişler, böylece 

manastır kütüphanelerinde erken dönemlere ilişkin bazı dokümanlar korunabilmiştir.  

 III. yüzyıldan VII. yüzyıla kadar Franklara ait tarihi kaynaklar Franklar 

tarafından değil onları dışarıdan gözlemleyen yabancılar tarafından yazılmıştır. VI. 

yüzyılda Avrupa`da büyük bir siyasi güç oluşturduklarında bile kaynakların çoğu, Roma 

hayat tarzını seçmiş Frank aristokrasisini tanıyanlar tarafından yerleşkelerinin dışında 

yazılmıştır. Tek istisna Pactus Legis Salicae`dır ama o da, olasılıkla Roma taşra 

hukukunu Frank örfi hukukundan daha iyi bilen kişiler tarafından, Frank dilinde değil 

Latince yazılmıştır. Hatta VII. yüzyıldaki ilk Frank yazarlar da Frankça değil Latince 

yazmışlardır. Bu kişiler yazmayı bir rahip okulunda öğrendiklerinden dolayı VII. 

yüzyıla ait bir Frank kanunnamesinde, kiliseye katılmış bir Frank`ın artık bir Frank 
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olmadığı, Roma hukukuna göre yaşadığı ve yasal olarak bir Romalı olduğu 

belirtilmektedir.4 

 Erken Orta Çağ`dan günümüze gelen pek çok belge kopya ya da kopyanın 

kopyası olmakla birlikte, Pactus Legis Salicae`da durum farklıdır. Kanıtlar onun Clovis 

döneminde 507-511 arasında hazırlandığını göstermektedir. 87 elyazması vardır. 

Bunlardan sadece biri VIII. yüzyıla inecek kadar eskidir. 87 yazmanın çoğu az ya da 

çok birbirinden farklıdır. 

 1.2. Clovis`in Ölümüne Kadar Siyasi Gelişmeler 

 Franklar Roma İmparatorluğu içinde özgür yaşayan insanlar olmuşlardır. Bu 

nedenle "francus" kelimesi Latince`de "özgür" anlamına gelmektedir. Romalılar, 260 

yılı civarında Ren`i geçtikten ve Tuna`nın güneyinden Roma topraklarına girdikten 

sonra Roma tarihine dahil olan Cermenlerin çoğuna, Frank demişlerdir. Sonraki 

yüzyıllarda diğer Frank kabileleri de Roma kayıtlarında görülmeye başlanmıştır.  

 Franklardan bahseden ilk belge III. yüzyıl Roma haritası olan Tabula 

Peutingeriana`dır. Alman diplomat/hümanist Konrad Peutinger (1465-1547)`den sonra 

bu şekilde adlandırılmıştır zira onun tarafından dünyaya servis edilmiştir. Haritayı 

keşfedense Alman hümanist âlim Konrad Celtes (1459-1508)`dir. Harita Franklar için 

"Chamavi qui et Pranci" yani "Frank olan Chamavlar" diye yazmaktadır.5 Chamavlar 

Frank konfederasyonuna bağlı halklardan biridir.  

 Başka bir Frank grubu olan ve aslında çalışmamıza konu ettiğimiz yasada geçen 

Sal Franklarından ilk bahseden ise IV. yüzyılda yaşamış Romalı tarihçi Ammianus 

Marcellinus`tur. (Roma Tarihi XVII-8) Ondan önce Sal Frankları hakkında hiçbir şey 

 
 

4 E. James, 1988, s. 12. 
5 A. Falk, Franks and Saracens, Karnac Books Ltd., London, 2010, s. 36.  
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bilinmemektedir. Ayrıca Tourslu Gregory`nin Franklar dediği de daima Sal 

Franklarıdır.6  III. yüzyılın sonuna doğru Ren`in ötesine, Toxandria denilen Scheldt ve 

Meuse nehirleri arasındaki bölgeye geçmeye başlamışlardır. Burada imparator Julianus 

tarafından 358`de yenilmişler ama bölgeden çıkarılamamışlardır. Daha sonra toprağa 

yerleşme hakkı karşılığında Roma ordusunda asker olmak ve yerleştikleri bölgeyi 

korumak anlamına gelen foederati statüsünü elde etmişlerdir. V. yüzyılın başında 

güneye inip Belgica Secunda eyaletinin kuzeyine yerleşmişlerdir.7 Frank toprakları bu 

dönemde ikiye ayrılmakta, Austrasia`da Ren Frankları, Neustrasia`da Sal Frankları 

yaşamaktadır.8 Silva Carbonaria (Carbonaria Ormanı) ikisi arasında doğal bir bariyer 

görevi görmüştür. Daha sonra bu iki halk Lorraine bölgesinde birleşmiş ve Ren 

Frankları da Clovis`in hakimiyetini kabul etmişlerdir. 9  Clovis`in yönetimi Cermen 

barbaritas`ı ile Hristiyan Romanitas`ı arasında bir eşik özelliği taşımaktadır.10 Clovis 

VI. yüzyılın başlarında Galya`nın büyük kısmını ele geçirmiştir. İlk olarak, Batı Roma 

İmparatorluğu yıkılınca resmi görevini kaybetmiş olan Galya`nın son komutanı 

Aegidius`un oğlu Syagrius tarafından yönetilen Somme ve Loire nehirleri arasını 

topraklarına katmıştır. Ardından 496`da Tolbiac ya da Zülpich`deki Alamannilere 

dönmüştür. Ren Franklarını tehdit eden bu halkı yenmesiyle onlar arasında etkili bir yer 

edinmiştir. Muhtemelen bu savaştan sonra Katolik Hristiyan olmuştur. Böylece 

Galya`da Aryan olan diğer iki siyasi güç Burgondiyalılar ve Vizigotlara karşı, Roma 

Galyası`nda yaşayanların desteğini kazanmıştır. Bu destekle Burgondiya kralı 

Gundobad`a karşı geçici zaferler kazanmış, kesin bir zafer kazanmadan önce yine 

 
 

6 J. H. Hessels, Lex Salica: The Ten Texts with the Glosses, Trübner& Co., London, 1880, s. xiii. 
7 J. P. Barefield, The Ripuarian Code A Translation with Introduction, Yayımlanmamış Master Tezi, 

Houston, Texas, 1958, s. 1. 
8  K. J. Weber, Commentatio De Legibus Francorum Salica et Ripuaria, Universitatis Typographi, 

Heidelbergae, 1821, s. 5.   
9 J. M. Wallace-Hadrill, The Barbarian West, Harper Torchbook, USA, 1962, s. 73.  
10 J. P. Poly, "The Lex Salica between Barbarian Custom and Roman Law", Clio&Themis, vol. X, 2016, 

s. 2. 
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Alamannilere dönmüş, Ostrogot Theodoric`in korumasındaki bir parça hariç, 505-507 

arasında neredeyse köklerini kazımıştır. 507`de Vizigotlara karşı güneye inmiş, 

Burgondiyalıların yardımıyla, Loire ve Pireneler arasındaki bölgeyi ele geçirmiştir.11   

 Clovis Vizigot seferi dönüşünde 508`de Tours`da bulunduğu sırada, Doğu Roma 

İmparatoru Anastasius`tan, altında imparatorun mührü olan bir belge (codicelli) ile 

onursal 12  konsüllük unvanı almıştır. Bauer, Clovis`in bu unvanı yanlış anlayarak 

kendini "Batı`nın konsülü Augustus" olarak adlandırdığını, erguvan renkli tunikle taç 

giydiğini, Doğu Roma İmparatoru`nun ise kendisine çok uzak olduğu için buna itiraz 

etmediğini, Ostrogot Theodoric`e karşı Clovis`in güçlenmesini tercih ettiğini 

belirtmektedir.13 Clovis Tours`da uzun süre kalmamış, Ostrogotların gelişinden dolayı 

güneyi engellendiği için, kuzeye Neustrasia`ya ilerlemiş, burada Paris`in kilit rol 

oynadığı yeni bir Frank yerleşim alanı elde etmiştir. 511`de öldüğünde 45 yaşında olan 

Clovis, Francia`yı meydana getirmiştir ve Frank Krallığı bu dönemde Galya`daki en 

güçlü krallık konumuna gelmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

11 J. P. Barefield, 1958, s. 4.  
12 M. McCormick, "Frankish Victory Celebrations", From Roman Provinces to Medieval Kingdoms, Ed.: 

T. F. X. Noble, Routledge, UK, 2006 içinde, s. 349. 
13 S. W. Bauer, Orta Çağ Dünyası, Çev.: Mehmet Moralı, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 200. 
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2. GEÇ DÖNEM ROMA - ERKEN ORTA ÇAĞ /CERMEN HUKUK GELENEĞİ 

 2.1. Geç Dönem Roma Hukuku ve Cermen Hukukuna Etkileri 

 Orta Çağ hukuku Roma hukuku üzerine kurulu olduğu için ve önce Roma 

sınırlarına sonra Roma topraklarına yerleşen Cermenler onların hukukunu örnek 

aldıkları, etkilendikleri için öncelikle kısaca Roma hukuk geleneğinden bahsetmek 

gereklidir.  

 Roma hukukunun en belirgin özellikleri dünyeviliği, yazılı ve merkezi oluşudur. 

Hakları, yükümlülükleri ve yasakları düzenlemekte ve yasa yapımına önem 

vermektedir.14 Ayrıca neredeyse tüm Roma hukuk metinlerinde görülen Vulgarizm15 bir 

diğer önemli özelliktir. Özellikle Batı`da geç Roma imparatorluk hukukunun anahtar bir 

unsuru olarak kabul edilmektedir.16   

 Çelebican`a göre 17  Roma hukuku temelde Eski Hukuk (MÖ 753-MÖ 150), 

Klasik Öncesi Hukuk (MÖ 150-MÖ 27), Klasik Hukuk (MÖ 27-MS 250), Klasik 

Sonrası Hukuk (MS 250-527), Iustinianus Dönemi (527-565) olmak üzere beş döneme 

ayrılmaktadır. Geç dönem Roma hukuku olarak değerlendirebileceğimiz dönem ise son 

ikisidir. 212 yılında İmparator Caracalla tarafından, Constitutio Antoniniana adlı 

emirname ile, sınırlarda yaşayan herkese Roma vatandaşlığı hakkı verilmiş ancak 

böylece bir imparatorluk hukuku haline gelen Roma hukukunun, yerli halkın hukuki 

özelliklerini yok etmesi mümkün olmamıştır. İmparatorluğun böyle bir amacı da 

olmamıştır. İlerleyen dönemde Batı topraklarında yaşayan Cermen halklar uzun 

 
 

14  O. B. Keskin, "Modern Hukuki Sistemin Temelleri Üzerine Bir Giriş Çalışması: Geç Ortaçağ`da 

Corpus Iuris Civilis`in Keşfi ve Etkileri", İÜHFM, C. LXXII, S.1, 2014, s. 600.  
15 Vulgarize olma: Basitleştirme, yerel gelenekler ile halkın anlayabileceği seviyeye getirme. D. Liebs (a), 

"Roman Law", The Cambridge Ancient History, vol. XIV, Ed.: A. Cameron, B. Ward-Perkins, M. 

Whitby, Cambridge University Press, UK, 2008 içinde, s. 259.   
16 D. Liebs (b), "Roman Vulgar Law in Late Antiquity", Aspects of Law in Late Antiquity, Ed.: B. Sirks, 

Oxford, 2008 içinde, s. 52. 
17 Ö. K. Çelebican, Roma Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014, s. 41.  
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zamandır Roma ile temas halinde olduklarından, Roma hukukunun pek çok unsurunu da 

kolayca benimsemişler hatta kendi hukuk kurallarıyla harmanlayarak yeni bir hukuk 

düzeni meydana getirmişlerdir. Roma da buna karşı çıkmamış ve uygulanmasını kabul 

etmiştir.  

 Geç Roma döneminde hukukun tek kaynağı imparator emirnameleridir. Erken 

Orta Çağ`da Cermen halklar sözlü yasalarını yazıya geçirirken kralların müdahale 

etmesinin sebebi de işte budur. Roma imparatorları geleneğini devam ettirmek, 

kendilerine imparatora has bir misyon yüklemek istemişlerdir. 

  Sözlü yasaların yazıya geçirilmesi de Roma`dan örnek alınmıştır. MÖ 451-449 

yılları arasında düzenlenen ve Oniki Levha Kanunu adıyla anılan derlemenin hukuki 

amacı, tıpkı Cermen yasalarında olduğu gibi, örf ve adet hukukunu toplayıp yazılı 

olarak saptamak ve böylece hukuk konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmaktır.  

 Aynı konuya bir diğer örnek yasalardaki yazım tarzıdır. Roma 

İmparatorluğu`nda adalet işlerine bakan praetorların "edictum" adı verilen ve bireyin 

davranışlarına ilişkin hukuk kuralları ihtiva etmediği için kanun niteliğinde olmayan,  

beyannamelerinin özelliği praetorların görevde kalacakları bir yıl içerisinde hukuki 

koruma sağlayacakları durumların ve uygulayacakları hukuk kurallarının bir çeşit 

listesini vermeleridir. Cermen yasalarıyla olan benzerlikleri ise her dava için verilen 

formüllerin, dava için gerekli olumlu ve olumsuz şart cümleciklerini kapsayan, şartlı bir 

büyük cümle biçiminde ifade edilmeleridir. "Eğer bir kimse ödünç para vermişse ve 

vadesi geldiği halde borç ödenmemişse o kimse lehine bir dava vereceğim"18 tarzındaki 

bu ifadelerin neredeyse aynısı Cermen yasalarında da kullanılmıştır. 

 

 
 

18 Ö. Çelebican, 2014, s. 67. 
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 2. 2. Erken Orta Çağ / Cermen Hukuku 

 Geary`ye göre "Cermen" terimi Galyalılar tarafından ortaya atılmıştır ve Modern 

Almanca`da "halk" anlamına gelmektedir. Geç IX. yüzyılda gelişmiş bir terimdir. 

Cermenler sınıflı bir toplum yapısına sahiptir. En kalabalık sınıf özgürlerdir. Bu sosyal 

statüye, sahip oldukları zenginlik ve prestij göstergesi büyükbaş hayvan sayısı ile karar 

verilmiş, özgürlükleri savaşa katılımlarıyla onaylanmıştır. Çok eşliliğin olduğu ataerkil 

Cermen toplumlarında kabileler şeklinde bir örgütlenme mevcuttur. Kabile üyeleri 

arkadaştırlar ve barış ortamını paylaşmaktadırlar. Şiddet, dini festivaller, kabile meclisi 

toplantıları ve askeri seferler süresince yasaklanmıştır. Bu kurala uymayıp yasadışı ilan 

edilen kişi, kabilenin geleneksel korumasından çıkarılmış, intikam riski olmadan biri 

tarafından öldürülmesinin önü açılmıştır. 

 Kabilenin baskın politik birimi özgür erkek savaşçılardan oluşan ve "thing" ismi 

verilen meclistir. Bu meclis aynı zamanda kabile barışının temel unsurlarını ihlal eden 

bireylerle ilgili en yüksek mahkemedir. Askerler burada sefer öncesi toplanmakta, hem 

bir araya gelme fırsatı elde edilmekte hem de üyeler arasındaki bağ pekiştirilmektedir.19  

 Orta Çağ Avrupası`nda modern anayasalcılığın izleri ortaya çıkmış olsa da, Orta 

Çağ anayasalcılığı modern anayasalcılıktan çok farklıdır. Tam olarak liberal bir 

demokrasi değildir ama onun altyapısını hazırlamıştır.20 Günümüzde "hukuk devleti" ve 

"kuvvetler ayrılığı" ilkeleri ile karakterize edilen anayasalcılığın temelleri Orta Çağ 

Avrupası`nda atılmıştır. 21 Öte yandan Orta Çağ`da hukuk birden fazla anlam 

 
 

19 P. Geary, Before France and Germany, Oxford University Press, USA, 1988, s. 50-55. 
20 Downing, 1989, s. 243`ten aktaran L. Gönenç, "Ortaçağ Avrupası`nda Anayasalcılığın Düşünsel ve 

Kuramsal Temelleri", Ergun Özbudun`a Armağan, Ed.: S. Yazıcı, K. Gözler, E. Göztepe, C.II, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2008 içinde, s. 270.    
21 Mcllwain, 1947, s. 67-92`den aktaran L. Gönenç, 2008, s. 270. 
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içermektedir. Bu nedenle tek bir Orta Çağ hukukundan bahsetmek mümkün değildir.22 

Yine de Orta Çağ`da hukukun üstünlüğü ilkesi genel olarak kabul edilmiştir.    

 Charles-Edwards`a göre23 Erken Orta Çağ`da yasa metinlerinin dört ana türü 

vardır: 

 1. Yargıç adayları için yargıçlar tarafından yerel dille yazılmış talimatları içeren 

el kitapları. İrlanda`daki yasalar buna örnek gösterilebilir. 

 2. Başlıklarla alt bölümlere ayrılmamış yerel dille yazılmış yasa koleksiyonları. 

Kent ve daha sonra tüm İngiltere`de bulunan yasalar bu gruba girmektedir. 

 3. Başlıklar halinde Latince yazılmış, halk dilindeki karşılıkların da verildiği 

yasa koleksiyonları. Pactus Legis Salicae bu gruba örnektir. 

 4. Başlıklar halinde Latince yazılmış, halk dilindeki karşılıkların verilmediği 

ancak bazı yerel kelimelerin kullanıldığı yasa koleksiyonları. Kral Sigismund`un 

talimatıyla 517`de derlenen Burgondiyalılara ait Liber Constitutinum bu gruba örnektir. 

 Orta Çağ insanı krallık ya da imparatorluk tebaası olmaktan ziyade benzer etnik 

köken ve örf âdete sahip topluluğun bir parçası olmayı tercih etmektedir. Onun için 

hukuk, hükümdarın emirleri değil, doğal yaşamın bir parçasıdır. Dolayısıyla Erken Orta 

Çağ`da hukuk krallar ve yasama değil, topluluk ve onun üyelerinin oluşturduğu 

mahkemeler yani yargı anlamına gelmektedir.24   

 Bilindiği üzere Batı Roma İmparatorluğu yıkılmadan önce Burgondiyalılar, 

Vizigotlar, Ostrogotlar ve Franklar gibi halklar imparatorluk sınırları içinde müttefik 

 
 

22 van Caenegem, 1981, s. 15-17`den aktaran, L. Gönenç, 2008, s. 272. 
23 T. M. Charles-Edwards, "Law in the Western Kingdoms between the Fifth and the Seventh Century", 

The Cambridge Ancient History, vol. XIV, Ed.: A. Cameron, B. Ward-Perkins, M. Whitby, Cambridge 

University Press, UK, 2008 içinde, s. 264.   
24 O. B. Keskin, 2014, s. 608. 
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(foederati) olarak kabul edilmişler ve eyaletlerde fiili olarak toprağın üçte birinin, hatta 

bazen de üçte ikisinin sahibi olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. İmparatorluk bu çeşitli 

kabilelerin hukuki adetlerini bir dereceye kadar tanımak zorunda kalmış ve Roma`nın 

uygarlaştırılmış hukuku lehine, bu adetlerin tamamen yok edilmesi niyetini hiçbir 

zaman taşımamıştır. 25  Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise bu halklar 

Roma`ya ait toprakları ele geçirmiş ve buralarda yaşayan Romalı halkın yöneticisi 

konumuna gelmişlerdir. Burada belirtmek gerekir ki yönettikleri halk sadece Romalılar 

değildir. Özellikle Clovis döneminde nüfus karmaşık ve heterojendir. Sadece Franklar 

ve Roma Galyası`nda yaşayanlar kültürel olarak birbirinden farklı değildir, aynı 

zamanda nüfus da homojen değildir.26 Erken Orta Çağ`da yapılan yasalarda bu özellik 

de ön plana çıkmakta, Cermen hukuk tarihçisi Heinrich Brunner`in de ifade ettiği gibi, 

bu halkların hukukuna Roma Vulgar Hukuku adı verilmektedir. Bu duruma örnek olarak 

Frank idaresi altındaki Galya`da yaşayan Romalılar ile, Lombard idaresi altında 

İtalya`da yaşayan Romalılar verilebilir. 27  Ancak bu hukuk Roma hukukunun klasik 

biçimi değil, imparatorluğun geç döneminde uygulanan basitleştirilmiş halidir.28 Ayrıca 

Cermenler, Romalılardan daha basit ve farklı bir kültürü temsil ettikleri için klasik 

Roma hukukunun ayrıntılarını kullanmak ya da anlamakta çok başarılı 

olamamışlardır.29   

 Cermen halkların Roma eyaletlerine zorla girişleri oralardaki Romalı sakinlerin 

yok olmasına ya da haklarını yitirmesine neden olmamıştır. Hukuki durumlarının 

sürmesine müsaade edilmiş, bir Romalının kişiliğine, etrafını saran barbarlara 

davranıldığından farklı olarak özel bir değer biçilmiştir. Örneğin bir Frankın 

 
 

25 P. Vinogradoff, Ortaçağ Avrupasında Roma Hukuku, Çev.: F. Düzgören, S. Metin, A. U. Türkbağ, E. 

Öz, T. Ayanoğlu, Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997, s. 23.   
26 P. Geary, 1988, s. 95. 
27 D. Liebs, 2008b, s. 35. 
28 Bodenheimer, 1979-83, s. 15`den aktaran, L. Gönenç, 2008, s. 273. 
29 T. J. Rivers, Laws of the Alamans and Bavarians, University of Pennsylvania Press, USA, 1977, s. 18.    
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öldürülmesinin kefareti 200 solidus30 iken, Frank yönetimindeki Galya`da bir Romalıyı 

öldürmenin kefareti 100 solidus olarak belirlenmiştir. Romalılar arasındaki tüm ilişkiler 

kendi hukukları ile karara bağlanmıştır. Örneğin bir toprak sahibi mülkünü satmak 

isterse bunu kendi özgür iradesiyle kurallara uygun olarak yapabilirdi ya da ölümünden 

sonra mülkünü miras bırakacağı kişiyi kendi belirlemek isterse dörtte üçü geçmeyecek 

şekilde bir vasiyetname düzenleyebilirdi. Bu ve bunun gibi daha pek çok konuda 

Romalıların yasal hakları, Cermen komşularınınkinden farklı idi.31   

   Keskin`e göre Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra hukuk bilimi 

Avrupa`da neredeyse yok olmuş yerini önce Cermenlerin yazısız töre hukuku, sonra da 

kapasiteleri ve ihtiyaçları doğrultusunda törelerini Roma hukukuyla harmanlayarak 

yaptıkları Kavimlerin Roma Hukuku almıştır.32 Bu noktada Roma kültürünün daha çok 

güney Avrupa`da etkili olduğu, kuzey Avrupa`da daha zayıf olduğu ve bu nedenle 

Cermen hukuk geleneğinin kuzeyde daha az etkilendiği belirtilmelidir.33 VI. yüzyılda 

kolay ulaşılabilir olması için sözlü geleneklerini yazıya geçirmek isteyen Cermenler, 

hukuku, koyulan kurallar olarak değil, bulunan, kendiliğinden oluşan kurallar olarak 

değerlendirmişlerdir. 34  Yine de Roma hukukunun etkisinden tam olarak çıktıkları 

söylenemez. Bu etkinin en temel kanıtı yazıya geçirilirken yerel dillerinin değil de 

Latince`nin kullanılmış olmasıdır. Başlangıçta Batı Sakson35 yerel dilini kullanan Anglo 

Saksonlar bu örneğin dışındadır.  

 Geç Antik ve Erken Orta Çağ döneminde Batı Avrupa`ya göç etmiş Cermen 

halkların yazılı yasaları olan ve V.-IX. yüzyıllar arasında başlıkları ve programları 

 
 

30 Roma döneminden itibaren kullanılan altın paradır. 
31 P. Vinogradoff, 1997, s. 30-1.  
32 O. B. Keskin, 2014, s. 601. 
33 T. Rivers, 1977, s. 17. 
34 O. B. Keskin, 2014, s. 609. 
35 T. Rivers, 1977, s. 19. 
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planlı bir şekilde 36  derlenerek Latince olarak yazıya geçirilen Barbarların Yasaları 

(Leges Barbarorum) Erken Orta Çağ`a dair bilgi veren tüm kaynaklar arasında en 

zenginleridir. Vizigotlar (506`da Alaric`in talimatıyla derlenen Lex Romana 

Visigothorum/Breviarium Alaricianum), Ostrogotlar (Edictum Theoderici), 

Burgondiyalılar (Kral Gundobad`ın (474-516) emriyle derlenen Lex Romana 

Burgundionum) ve Franklar (Pactus Legis Salicae) kendi yasasına sahip halklardandır.  

 Bu yasalar arasında en büyük etkiye sahip olanı Vizigot yasasıdır. Ostrogot 

yasaları krallıklarının Bizans tarafından yıkılmasından sonra önemini yitirirken, 

Romalıların Burgondiya`daki hukukları yöresel kalırken, Fransa ve İspanya`da yaşayan 

Romalılar için derlenen, Latincesi son derece sade olan Vizigotların yasası Orta Çağ`ın 

ilk yarısı boyunca Batı Avrupa`nın her yanında Roma hukukunun standart kaynağı 

haline gelmiştir.37    

  Adı geçen Cermen halkların hepsinin bunları uygulamak için adli sistemleri de 

vardır. Cermen halklar birbirlerine yakın yaşadıkları için yasaları da benzerdir. 38 

Hukukun kişiselliği ilkesi üzerine bina edilmişlerdir. Belirli bir bölgede yaşayan halka 

değil belirli bir topluluğa ait yasalardır.39 Roma hukuku ile Cermen hukuku arasındaki 

bir diğer fark burada ortaya çıkmaktadır. Roma hukuku bölgeselken, Cermen hukuku 

kişiseldir. Kişinin ulusuna bakılmaz, nerede yaşıyorsa oranın hukukuna tabidir. Bir 

Lombard ile bir Bavyeralının davasında davalı olan Bavyeralıysa, suç Bavyera dışında 

işlenmiş olsa bile, kendi hukukuna göre yargılanma hakkına sahiptir.40  

 
 

36  J. V. Tyree, Code and Custom: Evidence of Widespread Tradition in Medieval Germanic Law, 

Yayımlanmamış Master Tezi, Houston, 2017,  s. 25. 
37 P. Vinogradoff, 1997, s. 24. 
38 T. Rivers, 1977, s. 3. 
39 M. Elsakkers, "Barbarian Law Codes", Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, Ed.: 

M. Schaus, Routledge, USA, 2006 içinde, s. 59. 
40 T. Rivers, 1977, s. 18. 
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 Barbar yasaları davaların işleyiş süreci, siyasi otorite biçimleri, okuryazarlığın 

doğası ve derecesi, etnik toplulukların yapısı, ekonomik ve sosyal yapı, konuşulan ve 

yazılan dil arasındaki ilişki, dini uygulamalar gibi tarihçileri ilgilendiren pek çok alanda 

bilgi vermektedirler.41 VII. yüzyılda Vizigot yasalarının rafine dili bir yana, bu barbar 

yasalarının dili kaba sabadır. Tarihi hukuk bilimi için asıl zorluk terminolojiyle ilgilidir. 

Cermen dili Latince`nin tanımlayamadığı eski Cermen geleneklerinden bahsetmektedir. 

Ayrıca yasalara başvuracak kişiler nadiren Roma hukukuyla ilgili bilgi sahibi oldukları 

için Latince yazılan metinler tekrar yerel dile çevrilmiş, bu da anlamda çarpıklıklara 

sebep olmuştur. Roma`dan etkilenmelerinin bir başka göstergesi yasaların yazıya 

geçiriliş sürecinde Cermen kralların da yasalara müdahale etmesidir.42  Roma hukuk 

geleneğinde de imparatorlar bu sürece dahil olan unsurlardır ancak örf ve adetlere 

dayanan Cermen hukukunda yöneticilerin yasalarla ilgili tasarruf hakları yoktur, 

bugünkü manada yasa yapmaları mümkün değildir. Var olan örf ve adet hukukunu 

ortaya çıkarabilir, somutlaştırabilir, ilan edebilir ancak yeniden yapamaz ve 

değiştiremezlerdi. "Hukuk kralın üzerindedir" anlayışı yöneticileri bağlamış ve 

sınırlandırmıştır.43 

 Hem kamu hem özel hukuk unsurlarını barındıran, medeni hukuk ve ceza 

hukuku arasında ayrım yapmayan Cermen hukuku genel olarak tarımsal bir toplum 

hakkında bilgi vermektedir. Özel hukuk ve ceza hukukunu içeren durumlar, Roma 

hukukunun aksine,44 zarar gören tarafa para ödenmesiyle telafi edilmektedir. Bu karşılık 

verme, kurbanın ailesi ya da akrabalarını tatmin etmektedir. Eğer zarar görmüş taraf ya 

da ailesi ödemeyi reddederse kan davası söz konusu olabilmiştir.45 Diğer bir deyişle 

 
 

41 T. Faulkner, Law and Authority in the Early Middle Ages, Cambridge University Press, UK, 2016, s. I.  
42 W. Ullman, Law and Politics in the Middle Ages, Cambridge University Press, UK, 1975, s. 194-5.  
43 L. Gönenç, 2008, s. 272. 
44 J. V. Tyree, 2017, s. 47-8. 
45 T. Rivers, 1977, s. 23. 
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Cermen hukukunun karakteristiği kişisel yaralamalar için detaylı cezalarla yaralanmayı 

para cezasına çevirmesidir. Hayati yaralanmalarda ise tazminat kişinin, cinsi, yaşı ve 

sosyal statüsüne göre belirlenen kefaretine ya da parasal değerine bağlıdır. Kadınlar 

yasa önünde erkek akrabaları ya da kocaları tarafından temsil edilmişlerdir.46  

 Kan akrabalığı Cermen toplumlarında önemli bir rol oynamıştır. Yasal haklar ve 

ödevler, evlilik, miras yasaları, birinin kan akrabalığı ile anlam kazanmıştır. Bir suç için 

para cezası ödeneceği zaman akrabalardan yardım etmesi beklenmiştir. En yakın akraba 

en çok, en uzak akraba en az ödeme yapanlardır.47 Akrabalık arazi mirasında da önemli 

rol oynamıştır. Bir bireyin ölümü ortak arazi sahipliği üzerinde etkili olmamıştır, arazi 

bakî kalmış, sahipleri değişmiştir. Toprak sahipleri, kendilerinden önceki akrabaları 

gibi, topraklarını akrabaları dışında birine ya da yabancı birine transfer edemezlerdi. 

Mal sahipleri toprak üzerinde kullanım hakkına sahiplerdi ama Roma kullanım hakkı 

kavramının aksine, Cermenler arasında bu haklar kapsamlıydı ve bir bireyin ölmüyle 

yok olmuyordu. Kendisine toprak miras kalan bireyler tüm mülkün bir parçasını miras 

almarından dolayı, müşterek mirasçı olmalarına rağmen, kendi paylarını ellerinden 

çıkaramıyorlardı.48   

 Cermen yasalarında görülen kölelik Roma İmparatorluğu`ndan alınan 

unsurlardan biridir. Kilise koruma vererek kölenin durumunu iyileştirmeye yardım 

etmesine rağmen kölelik Orta Çağ`da  her zaman var olmuş, bu nedenle de yasalarda 

yer almıştır. Suç işleyen köleler bedensel cezalar almışlar, sahipleri para cezalarını 

ödemişler ya da her ikisi de aynı anda gerçekleşmiştir. Sadece köleler kırbaçlanmış, kör 

edilmiş ya da elleri kesilmiştir. Ancak yönetici kişi ya da toplum tehdit edilmedikçe 

böylesi cezalar nadiren verilmiştir. Roma`da geçerli olan köle isimlendirmelerine 

 
 

46 M. Elsakkers, 2006, s. 59. 
47 T. Rivers, 1977, s. 23. 
48 T. J. Rivers, Laws of the Salian and Ripuarian Franks, AMS Press, USA, 1986, s. 26. 
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Cermen yasalarında da rastlanmaktadır. Örneğin köle kadına "ancilla", tarım yapılan bir 

mülk, malikane ya da derebeyi konağında çalışan köleye "mancipium" denmiştir. 

Cermen toplumlarında özgür birisinin köle olması da mümkündür. Bunun için suçu 

karşılığındaki tazminatını ödememesi, savaşta ele geçirilmiş olması, kaçırılarak köle 

olarak satılması, ensest ilişkiye girmesi, vatan hainliği yapması, uyarılmasına rağmen 

Pazar günü çalışmayı bırakmayı reddetmesi gerekmektedir. Azat edilme şekilleri de 

farklı farklıdır. Kilisede bir sözleşme ile yapılanı en yaygını olmakla birlikte, 

Lombardlarda kavşaklardaki bir seremoni ile yapılan, Merovenjlerde bir gümüş 

denariusun kral huzurunda fırlatılmasıyla yapılan azat edilmeler de mevcuttur. 

Merovenjlerdeki azat edilme biçimi efendisinin köleye olan ihtiyacının sonlandığı 

anlamına gelmektedir. Ayrıca köle orduda hizmet ediyorsa bu sırada akrabaları 

aracılığıyla da azat edilebilmiştir. 49 

 Frank, Alaman, Frizya ve Sakson yasalarında lete/letus/laetus, yani yarı 

özgür/bağımlı diye geçen unsur azatlıların en alt sınıfıdır. Bu kişiler tümüyle özgür 

değillerdir, örneğin kızlarını efendilerinin izni olmadan evlendirememektedirler. 

Kölelerin tersine hukuki bir kimliğe sahiptirler, kısıtlı olsa da belli hak ve 

sorumlulukları bulunmaktadır.50   

 Erken Orta Çağ`da profesyonel hukukçuları olan imparatorluk mahkemeleri 

düzeni kaybolmuştur. Yerlerini, yerelden gelen, sorunları toplumsal yaşamı asgari 

düzeyde sekteye uğratarak çözmeyi amaçlayan kişiler doldurmuştur. Suçlanan kişi 

masumiyetini kanıtlamak zorundadır. Bunun için çoğu zaman kilisede bir sunakta ya da 

kutsanmış silahlar üzerine edilen yemin yeterli görülmüştür. Muhtemelen Roma Vulgar 

 
 

49 T. Rivers, 1977, s. 26. 
50 K. Modzelewski, 2011, s. 121.  
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hukukundan alınan51 yemin etme, Cermen geleneğinde bir davada kanıt göstermenin en 

yaygın şeklidir.52 Mahkeme yeminle tatmin olmamışsa işkence/sınama metodunu da 

seçebilmiştir. En yaygın işkence/sınama metodu kaynar su dolu bir kabın zemininden 

çıplak elle taş çıkarılması ve yaranın iyileşmesinin beklenmesidir.53 Çabuk iyileşirse 

masumiyete, iyileşmezse suçluluğa karar verilmektedir. İşkence/sınama metodu 

hırsızlık, zina ve cinayet gibi durumlarda uygulanmaktadır.54 Uzlaşma sağlanabilmesi 

için diğer kanıtlama metotları çoğunlukla Tanrı`nın hükmüne (iudicium dei) kalan 

düello ya da yemin yardımcılarıdır. Bu gibi yollarla dava sonuçlanmaktadır. Dava 

hükmünün uygulanması ise topluluktan dışlanma ya da hukuk dışı ilan edilme gibi 

topluluk baskısı ile garanti altına alınmaktadır.55 Baskı uygulanan bir diğer alan da para 

ödemesinin kabulüdür, bu şekilde barışın yeniden tesis edilmesi amaçlanmıştır.56  

 2.3. Franklarda Hukuk 

 Franklar Cermen halklar arasında kıtaya en büyük etkiyi bırakmış olan halk 

olmakla birlikte yasalarında tanımlanan gelenekler belirsiz ve eksik görünmektedir. 

Bunun sebebi muhtemelen bu yasalarla yönetilen Frankların onları zaten bildiğidir. Bu 

nedenle yasalar, tarihçiler yüzyıllar sonra sorgulayabilsinler diye değil, zamanın adli 

ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır. Franklara ait iki yasada da (Pactus Legis 

Salicae ve Lex Ribuaria) politik sistemin ya da ekonominin derin analizi ya da kilise-

devlet arasındaki ilişkilerle ilgili fazla bilgi bulmak beklenmemelidir. Yasaların verdiği 

 
 

51  I. Wood, "Disputes in Late Fifth -and Sixth- Century Gaul", The Settlement of Disputes in Early 

Medieval Europe, Ed.: W. Davies, P. Fouracre, Cambridge University Press, UK, 2003 içinde, s. 17. 
52 J. V. Tyree, 2017, s. 47. 
53 T. Rivers, 1977, s. 34. 
54 J. V. Tyree, 2017, s. 47. 
55 Ullman, op.cit, s.193`den aktaran O. B. Keskin, 2014, s. 607. 
56 T. Rivers, 1977, s. 23. 
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şey başka hiçbir yerde bulunmayan geleneklerdir. Bu da onları Merovenj çağının 

benzersiz dokümanları yapmaktadır.57 

 Franklar krallıkta önde gelen grupturlar ama Hristiyan dini ve yönetimsel 

kararların bir kısmı Romalılardan uyarlanmıştır. Krallar kendileri için Rex Francorum 

(Frankların Kralı) unvanını tercih etmişler ancak "gloriosissimus (çok şanlı)" gibi 

Roma sıfatlarını da kullanmışlardır. Clovis`in yönetimi de büyük oranda Roma 

unsurlarına dayanmaktadır. Örneğin Roma tarzı yönetim, idari toprak bölünmeleri 

(civitas ve pagus), imparatorluk mülkü, hazine, para sistemi, sözleşmeler, yazılı 

kanunlar hep Roma kökenlidir. Ancak Frank yasal uygulamaları Roma`nın devamı 

değildir.58  

 Öte yandan kilise Romalıdır, yapısı bakımından da VI. yüzyılda kilise 

yönetimindeki piskoposların çoğu halen Romalıdır. Onlar haricinde sadece Frank 

soyluları piskopos olabilmiştir. 59  Erken Orta Çağ hukuk geleneğinde Frankların ve 

papalığın birlik beraberliği sadece Avrupa`nın gelecekteki ideolojik haritası için temel 

oluşturmamış aynı zamanda Orta Çağ yönetiminin kalıplaşmış karakterinde etkili bir rol 

oynaması için Roma hukukuna etkin bir konum sağlamıştır. Antik Roma dünyasının 

sembolü olan papalık ve Cermen halkların en yeteneklisi olan Franklar arasındaki 

kaynaşma, papalık tarafından sürekli savunulmuştur.60   

 Franklar özellikle Clovis`in krallığının başlangıcından itibaren Frank ve Roma 

geleneklerini harmanlamakta daha deneyimli gözükmektedirler. Roma mali ve tarımsal 

uygulamaları, yol ağı, kasabalar ve ticari sistemler, büyük oranda özelleşmesine 

 
 

57 T. Rivers, 1986, s. 11. 
58 H. W. Goetz, "Gens, Kings and Kingdoms: The Franks", Regna and Gentes, Ed.: H. W. Goetz, J. 

Jamut, W. Pohl, Brill, Netherlands, 2003 içinde, s. 332. 
59 H.W. Goetz, 2003, s. 333. 
60 W. Ullman, 1975, s. 72.   
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rağmen, Frank topraklarında kullanılmaya devam etmiştir. Clovis`in Frankları 

Romalılarla yakın çalışmaya da alışkındırlar, yönetimde onlara da yer vermişlerdir. 

Clovis`in sarayında Romalı memurlar da vardır. Ayrıca 528 öncesi Merovenj krallarına 

ait bir kraliyet dokümanı günümüze gelmemiş olmasına rağmen, sonraki belgelerden 

kralların Geç Roma yönetimine ait bir unsur olan bakan ve sekreterleri kullandıkları 

anlaşılmaktadır. Dahası bu personeller Geç Roma`da olduğu gibi laiktir. Kraliyet 

bakanlıklarında ruhbanlara yer verilmesi Karolenjler dönemine ait bir özelliktir. Bu 

yakın ilişkinin bir sonucu olarak Romalılar Franklara Roma organizasyonunu ve 

kültürünü öğretmişlerdir. En belirgin örnek Pactus Legis Salicae`dır. Metinde Roma 

hukuku ve Roma yasal organizasyonuna dair içerikler bulunmaktadır. Zaten yasa sadece 

Franklar için değil, Clovis`in hakimiyetinde yaşayan herkes için derlenmiştir. Yasadaki 

Romalı geleneklere bir diğer örnek yer isimleri ve sonradan eklenen eski bir önsözdür. 

Önsöz bize Franklar arasında sonu gelmez anlaşmazlıklardan dolayı, dört önde gelen 

kişinin bir araya geldiğini ve Pactus Legis Salicae`ı ilan ettiğini söylemektedir. Bu 

genellikle efsanevi bir köken bilgisi ya da Clovis zamanında yaşamış ama adı 

bilinmeyen alt düzey krallara referans olarak görülmektedir.61  

 Modzelewski`ye göre, 62  giriş kısmında bahsedilen "Ren`in öte yanı" ifadesi 

Frankların büyük çoğunluğunun yaşadığı, kabile yapısını koruyan, askeri altyapının 

bulunduğu doğudaki Austrasia`dır. Kralın iktidarının temelleri buradadır. Pactus Legis 

Salicae ile ortaya konan hukuki derlemenin kaynağı da burasıdır. Girişte "Ren`in öte 

yakasından" gelen bilirkişiler tarafından meclislerde dile getirilmiş geleneğin yazılı hali 

olduğunun vurgulanması muhtemelen metnin meşruiyetine zemin hazırlamıştır. "Kendi 

topraklarında kaleme alınmış atalar yasası" denilmek istenmiştir.              

 
 

61 P. Geary, 1988, s. 91-2. 
62 K. Modzelewski, 2010, s. 78. 
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 Cermen hukuk geleneğinde Roma hukuku etkisinin yansıması Cermen yasaları 

arasında en yaygın çalışılan ve en ünlüsü olan Frank yasalarında görülmektedir. Frank 

yasaları diğer barbar yasalarından farklı olarak Romalı özelliklere sahip ama Roma 

hukukunu yürürlüğe koymayan yasalardır. Frank idaresi altında yaşayan Romalılar da 

Frank hukukuna tabidirler. 63  Diğer yandan Frank yasaları Frank krallarını Roma 

imparatorları ile ilişkilendirmek için yazılmıştır. Ayrıca Wormald`a göre 64  Frank 

yasaları bir yasadan fazlasıdır, Frank geçmişidir, kimliğidir. Erken Frank toplumunun 

tüm yönlerinin ortaya konmasında önemli rol oynamaktadırlar. Pactus Legis Salicae`ın, 

Merovenjler döneminde yazıya geçirilmesine rağmen, Karolenj dönemine ait 55 

elyazmasının olması, çok yaygın bir yasal metin olduğunu da göstermektedir.65 Ayrıca 

Alaman ve Bavyera yasaları da büyük oranda Merovenj yasalarına benzemektedir. Bu 

da Frankların yasaların yürürlüğe konmasında baskın bir rol oynadıklarını 

göstermektedir.66 Yerel ekonomilere dair en detaylı bilgileri de yine Frank ve Bavyera 

yasaları içermektedir.67  

 Frank hukukunun etkisi Norman hukukunda da görülmektedir. Özellikle Hasting 

Savaşı`ndan önceki yarım yüzyıl için, Normanların Francialı olduğu ve buranın dilini 

kullandığı, hukuklarını da buradan aldığı kabul edilmektedir. Yazı dilleri Latince 

olmakla birlikte Francia Latincesidir. Yasal dokümanlarının tarzı da Francia tarzıdır. 

Hukuklarındaki yasal terimlerden pek azı İskandinav kökenlidir.68 Dolayısıyla İngiliz 

hukuku da Cermen kökenlidir. İngiliz hukukunun başlangıcı, Franco-Norman asıllı, 

 
 

63 T. Rivers, 1977, s. 18. 
64 Aktaran, T. Faulkner, 2016, s. 9. 
65 T. Faulkner, 2016, s. 13. 
66 T. Rivers, 1977, s. 25. 
67 J. V. Tyree, 2017, s. 52. 
68 F. Pollock, The History of English Law, vol. I, Cambridge University Press, UK, 1895, s. 43.  
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Frank hukukudur. XIII. yüzyılda karara bağlanan hırsızın yakalanması ve çalınan malın 

bulunması işlemlerinin Frank hukukundan alınması buna örnektir.69     

 Roma-Frank etkileşimi yazı kullanımında da ortaya çıkmaktadır. Merovenj 

krallığında yönetim işlerinde yazılı materyal kullanımı hayati öneme sahiptir. Bunun 

nedeni Geç Roma vergi sisteminin halen uygulanmaya devam ediyor olması 70  ve 

vergilendirmedeki kontrolün en iyi yazılı belgeler üzerinden sürdürülmesidir. Bu 

belgelerden günümüze az miktarda gelmesinin nedeni dayanıklı parşömen üzerine değil 

narin papirüs üzerine yazılmalarıdır. Çünkü papirüs daha yaygın ve boldur ayrıca daha 

az dikkatle korunabilmektedir.71  

 Frank toprakları, Merovenj hanedanı tarafından yönetildikleri Erken Orta 

Çağ`da, sefer öncesi asker toplamakta hayati bir işleve sahip olan ve yargının da temel 

halkasını oluşturan, 72  pagus denilen idari birimlere bölünmüşlerdir. Pagusların 

içlerindeki kontluk sayıları eşittir. Pagusu kral önünde temsil eden memur ise grafiodur. 

Sonradan kont adı verilen bu memurun yetkisi Merovenj çağı boyunca artmasına 

rağmen, VI. yüzyılda, centenarius ve thunginus denen yerel küçük mahkeme 

yargıçlarının verdikleri kararlar davacılar tarafından kabul edilmediğinde ya da bir 

karara varamadıklarında, adli konularda karar veren kişiler haline gelmişlerdir. Maaşları 

olmayan bu görevliler, saygıdeğer kişi anlamına gelen "vir inluster" unvanı, tüm para 

cezalarının üçte birini alma, kontluk içindeki seyahatlerinde kendilerine özel taşıma 

araçları, yiyecek ve barınma gibi bazı ayrıcalıklara sahiptirler.73 VI. yüzyılda Merovenj 

 
 

69 J. B. Ames, Lectures on Legal History and Miscellaneous Legal Essays, Harvard University Press, 

London, 1913, s. 35, 52.   
70  Modzelewski, Merovenj ve Karolenjlerin, Roma vergi sistemini dayattıkları konusunun gerçek 

olmadığını belirtmektedir. Ona göre barbar kabilelerin her birinin kendi kaba vergi örgütlenmesi vardır ve 

devlet yapılanması bunlara yaslanabilirdi. K. Modzelewski, 2010, s. 408.   
71 P. Geary, 1988, s. 92. 
72 K. Modzelewski, 2010, s. 266. 
73 J. Brissaud, History of French Public Law, Trans: J. W. Garner, Little, Brown and Company, 1915, s. 

90. 
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kaynaklarına eklenen74 centenarius aynı zamanda, centena adı verilen, adli yargılama 

yetkisine sahip, pagusun alt biriminin yöneticisidir. Thunginus da aynı birimde görev 

yapmaktadır. İkisi de grafioya bağlıdır. İkisi de kraliyet ailesine mensup olmayan kamu 

memurlarıdır. Bazı bilim insanları ikisinin aynı kişiler olduğunu düşünürken bazıları 

ayrı olduğunu düşünmektedir. Murray`e göre 75  thunginus sadece Pactus Legis 

Salicae`da geçtiğinden dolayı bu ikilem çözülemeyecek gibidir. Yine Murray`nin 

Theodor Mayer`den aktardığına göre, thunginus, yerel mahkeme olan mallus`un orijinal 

başkanıdır. Centenarius ise thunginusun kraliyet yargıcı tarafından mevkisinden 

uzaklaştırılmasından sonra eklenen bir görevdir. Modzelewski`ye göre76 ise, thunginus 

asla bir memur değildir, yerel topluluk meclisinin başkanıdır, kralı temsil etmez, 

geleneksel düzenin gücünü simgeler, o olmadan yargı asla işlemez. Kabile siyasi 

yapılanmasının önemli bir halkasıdır. Varlığına sadece Sal Frankları yasalarında 

rastlanır çünkü Ren`in doğusunda ve Somme`un kuzeyinde, Frankların kabile 

yurtlarının tümünde yargılamanın bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu memurlara 

mahkemede eşlik eden, grafio tarafından seçilen,77   rachinbourg (boni homines- iyi 

insanlar) denilen toplamda yedi jüri üyesi de vardır. Başlangıçta doğuştan özgür tüm 

erkekler mahkemeye katılmak zorundadırlar ve rachinbourglar bu kişiler arasından 

seçilmektedir. Yargıç değillerdir, karar yargıç tarafından, onların yaptığı beyana göre 

açıklanmaktadır. Dile getirdikleri karar da mutlaka meclisin alkışlamasıyla 

karşılanmaktadır. 78  Bu kişilerin işlevi daha sonra ortaya çıkacak ağır ceza 

mahkemelerine benzemektedir. Meclisin görülebilir bir yerinde oturan bu kişiler, 

aralarında kararlaştırdıkları yargı kararını meclisin huzurunda dile getirmek 

 
 

74 A. C. Murray, "From Roman to Frankish Gaul: 'Centanarii' and 'Centenae' in the Administration of the 

Merovingian Kingdom", Traditio, vol.  44, Cambridge University Press, 1988, s. 59. 
75  A. C. Murray, "The Position of the Grafio in the Constitutional History of Merovingian Gaul", 

Speculum, 61/4, The Medieval Academy of America, 1986, s. 793. 
76 K. Modzelewski, 2010, s. 85. 
77 A. C. Murray, 1986,  s. 794. 
78 K. Modzelewski, 2010, s. 270. 
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zorundadırlar. Yargı kararı temelde uygun kuralın açıklanmasından ibarettir. 

Rachinbourglar bu yasaları mutlaka bilmek zorundadırlar ve Modzelewksi`ye göre 

yasaları bilmeleri onları okumalarından ileri gelmemektedir. Sonuçta onlar sıradan 

komşulardır ve genellikle okumaları yoktur, varsa bile Latince bilmemektedirler.79  

 Eski Almanca`daki mahla (nutuk, toplantı) kelimesinin Latinceleşmiş hali olan 

mallus, thing (meclis) ile eş anlamlıdır.80 Her yıl belli tarihlerde, belli bölge sakinlerini 

bir araya getirmek suretiyle, 20, 40 ya da 80 günde bir, rachinbourgların zorunlu 

katılımıyla açık havada toplanan yerel mahkemedir.81 Sal Franklarında üç gün süren ve 

düzenli bir şekilde toplanan bu mahkemede sessizlik istenmiştir.82  

  Frank toplumunda tazminat/kefaret ödemesi için kriterler mal varlığının değeri, 

kurbanın ya da efendisinin statüsüdür. Tazminat hem cinayet için kefaret ödemesi hem 

de geri kalan tüm suçlar için yapılan para ödemesi anlamına gelmektedir. Cinayet 

(Franklar için katledilmekten farklıdır çünkü onda sıklıkla vücut saklanıyor ya da 

yakılıyordu), silahlı bir grubun saldırısı, kundakçılık, adam kaçırma, tecavüz, çocuk 

kaçırma, yurtdışında satarak köleleştirme, ölüme yol açacak sihirli iksirler kullanma, 

kutsal bir şeye saygısızlık, mezar soygunu, sakatlama, kavga ederek yaralama, sürülerin 

tarlalara zarar vermesi, sahibinin izni olmadan atını ya da teknesini kullanma, hakaret, 

bir esirin azat edilmesi, başkasının yolunu kesmek, davalarla ilgili çeşitli haksızlıklar 

(celpler, şahitlikler, aklanmalar, yalancı şahitlik, yanlış suçlama vb.) da yasalarda yer 

alan temel suçlardandır.  

 Roma hukukunun aksine Frank, özellikle Sal Franklarının hukuku, kasıtlılık ya 

da kötü niyet dercesine neredeyse tamamen ilgisizdir, kurbanın değeriyle 

 
 

79 K. Modzelewski, 2010, s. 34.  
80 K. Modzelewski, 2010, s. 37.  
81 T. Rivers, 1977, s. 12. 
82 J. Brissaud, 1915, s. 105. 
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ilgilenmektedir. Kasıtsız adam öldürme kavramı bu kapsamda küçük bir anlama 

sahiptir. Bu nedenle Friedland`ın ifadesiyle,83 bu hukuku yöneten mantık, modern ceza 

sistemlerini yöneten birindense, modern sigorta şirketlerini yöneten birine daha 

yakındır. İyi niyetle tazminat ödemek çok azdır, her şey zararın büyüklüğüne ve 

kurbanın değerine göredir.      

 Frankların adli prosedürü diğer Cermenlere benzemektedir. Davacı şahitlerle 

birlikte davalının evine gittiğinde ve onu mahkemeye davet ettiğinde işlem 

başlamaktadır. Davalı mahkemeye gelmeyi reddederse cezalandırılmakta ancak 

çağrıldığı gün kralın hizmetinde ise mazereti kabul edilmektedir. Suçüstü yakalanmış 

olanlar bağlı bir şekilde mahkemeye getirilmekte ve usulen burada davacı tarafından 

suçlanmaktadırlar. Şikayeti başlatan taraf mahkeme değildir, şikayet kişisel olarak 

yapılmaktadır. Mahkeme tüm taraflar huzura gelene kadar beklemekte, durumunu 

anlatan davacı ve şahitler çağrıldıkları zaman belirlenen günde orada olmak zorunda 

bırakılmakta aksi halde cezalandırılmaktadırlar. Bu hesaplama gün ile değil gece ile 

yapılmaktadır. 84  Güneşin batması ile tam bir yasal gün sonlanmakta, her ne ceza 

verilmişse bu zamanda uygulanmaktadır. Mahkemeye gelmeyi seçen ama sonra yeminli 

ifade vermeyi reddeden şahitler cezalandırılmaktadır.   

 Davacı, mahkemede oturan rachinbourglardan yasaya dair konuşmalarını, dava 

ile ilgili hukukun ne dediğini davalı taraflara söylemelerini istemektedir. Bunu yapmayı 

reddederlerse adaleti sağlayamadıkları için cezalandırılmaktadırlar. Bundan sonra 

suçsuz olduğunu kanıtlamak davalıya düşmektedir. Kanıt genelde sözlüdür. Pactus 

Legis Salicae sadece sözlü kanıttan bahsetmektedir. Sözlü kanıt yemin ederek 

 
 

83 P. Friedland, Seeing Justice Done, Oxford University Press, UK, 2012, s. 30. 
84 Cermenlerin zamanı günleri değil geceleri sayarak hesapladıkları Tacitus tarafından da belirtilmektedir. 

Tacitus, Germania Halklarının Kökeni ve Yerleşim Yeri, Çev.: Mine Hatapkapulu, Kabalcı Yayınevi, 

İstanbul, 2006, s. 39.  
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verilmektedir. Hem davacı hem davalı yemin etmektedir. Davacı, davalının suçlu 

olduğuna, kesin bir kanıt ya da itiraf yoksa, davalı da masum olduğuna dair yemin 

etmektedir. Yalnız kişi tek başına değil, akrabaları, komşuları ya da arkadaşları 

arasından seçilmiş yemin yardımcıları ile yemin etmek zorundadır. Sayıları suçun 

derecesine göre değişmektedir ve yasayla belirlenmiştir. Davacı ya da davalı her ne 

şekilde yemin ediyorlarsa, yemin yardımcıları da aynı şekilde yemin etmelidirler. 

Böylece davalı suçlu bulunursa ya da davacı yanlış suçlamadan dolayı suçlu bulunursa, 

yemin yardımcıları da eşit derecede suçlu olmaktadırlar. Yemin yardımcılarının ilk 

kaynağı akrabaları olduğu ve kan bağı aleyhte şahitliği önlediği için akrabalar aleyhte 

şahitlik yapamamışlardır. Taraflar yemin ederek sadece kendi hayatlarını değil 

ailelerinin hayatlarını da riske atıyorlardı. İstenen sayıda yemin yardımcısı temin 

edemeyen taraf işkenceye/sınamaya ya da tazminat ödemesine maruz kalıyordu. Sal 

Franklarının yasası olan Pactus Legis Salicae`a göre, bu kişinin bir çubuğu sol elinden 

sağ eline geçirmek suretiyle garanti vermek gibi bir seçeneği de vardır. Festuca adı 

verilen bu çubuk sembolik bir anlam taşımaktadır.  

 Diğer Cermen halklarda olduğu gibi Franklarda da mahkeme kanıtı yetersiz 

gördüğünde Tanrı`nın kararına başvurulmaktadır. İlk yöntem kaynar su işkencesi ya da 

sınamasıdır ki bundan yukarıda bahsedilmişti. Bir diğeri genelde köleler için, kölenin 

suçlu olduğu kesinleşmediğinde kullanılan kura yöntemidir. Yasalar bölük pörçük 

olduğu için bu sınamayla ilgili bilgiler tam olmamakla birlikte şöyle yapıldığı 

düşünülmektedir: köle bir kamış ya da ince dal demetinden işaretli olan bir kamış ya da 

ince dal çekmekte, çektiğine göre masum ya da suçlu olduğuna karar verilmektedir. 

Sonuç kanıt ile çelişmekteyse itiraf etmesi için işkenceye gönderilmektedir. Köleler 

yemin etme seçeneğine sahip değillerdir. Bir diğer sınama düellodur. Pactus Legis 

Salicae`da yer almamakla birlikte Ren Frankları`nın yasası olan Lex Ribuaria`da 

bulunmaktadır ve Sal Frankları arasında var olduğu da Tourslu Gregory`nin eserinden 
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anlaşılmaktadır. Yarışmanın adilliğini izleyen yargıçlar huzurunda halka açık yapılan bu 

uygulamada, taraflar kendileri adına dövüşecek birilerini tutmakta, kaybeden taraf 

davayı da kaybetmektedir. Mahkemenin isnat ettiği suçu reddetmek, sanığın maruz 

kaldığı suçlama hakkında kralın huzuruna çıkmasını mecbur kılmaktadır.  

 Franklarda kanıtın ne derece önemli olduğu kişinin suçu kendisine de 

kanıtlanmadan cezalandırılmamasından da anlaşılmaktadır. Bunu bize veren ise yasa 

metninin pek çok yerinde geçen "ve bu ona kanıtlanmışsa" ifadesidir. Kişinin o suçu 

işlediği kendisine kanıtlandığında suç sabit olmakta ve ödeme yapması gerekmektedir.  

 İdam cezası Sal Franklarının hukukunda çok nadirdir, daha çok sonradan 

eklenen yasalarda görülmektedir. Çok ciddi suçlarda uygulanmakta ve özgür Frankları 

kapsamamaktadır. Bunun tek istisnası VI. yüzyılın sonundaki bir örnekte görülmekte, 

babasının karısıyla evlenen özgür bir Franka ölüm cezası verilmektedir. Frank 

hukukunda birincil amaç zararı karşılamaktır ve bu neredeyse her zaman para cezası 

şeklindedir.85     

 Doğmamış bir cenin Frank hukukunda şahıs olarak kabul edilmemiştir. Kilise 

bunun değişmesi için teşebbüste bulunmuş olmasına rağmen, Franklar arasında kürtaj, 

sadece, kız çocuğun başka çocuklar doğurma kapasitesi ve erkek çocuğun mülkiyetinin 

kalıtsallığı bakımından cezalandırılabilmiştir. Erkek çocuk Merovenj Galyası`nda erken 

yaşta reşitliğe ulaşmıştır. Sal Frankları arasında hem kız hem erkek çocuklar için reşitlik 

yaşı 12`dir. Erkek çocuklar reşit olduklarında, mahkemeye davet edilme, yemin 

edebilme, şikayette bulunabilme, düello yapabilme ya da kendisi adına düello yapacak 

bir dövüşçü seçebilme gibi tüm yasal hakları elde etmişlerdir. Ancak reşit olmak baba 

 
 

85 P. Friedland, 2012, s. 32. 
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otoritesinden çıkmak anlamına gelmiyordu, bir erkek çocuk ancak babasının evinden 

ayrıldığında ve kendine yeni bir ev halkı edindiğinde bağımsız olabiliyordu.  

 Franklarda evliliğin en eski hali, tüm ilkel topluluklarda olduğu gibi, eş satın 

almaktır. Gelin, kendi ailesi ve damat arasında satış objesidir. Ancak evlilik her iki 

tarafı da sorumlu tutuyordu. Damat nişanlandığı kızla evlenmek, gelinin ailesi kızı 

belirlenen zamanda damada vermekle sorumluydu. Damat belirlenen miktarı kızın 

ailesine ödeyerek evlenme niyetini belli ediyordu. Bir denarius ve bir solidustan oluşan 

bu ödemeye Franklar reipus (yüzük parası) adını vermişlerdir. Düğün gelinin babasının 

evinde ya da gelin dulsa ve evi varsa kendi evinde yapılmıştır. Evlilik şahitler 

huzurunda tamamlanmakta, düğün gecesinden sonraki sabah koca karısına bir sabah 

hediyesi (morgangaba) vermektedir. Bu hediye gelinin, kontrolü tamamen kendisine ait 

olan şahsi malvarlığının bir parçası oluyordu. Sabah hediyesi, Franklar arasında 

evliliğin uzun ömürlü olmasının bir kanıtıydı. Başka Cermen halklarda olduğu gibi 

ensest evlilikler yasaklanmıştı. 

 Tüm kadınlar yasal hakların tamamına sahip olmadıklarından erkek 

akrabalarının koruması (mundium) altındaydılar. Köleler efendilerinin, çocuklar 

babalarının ya da başka erkek akrabalarının, evlenmemiş kızlar ailelerinin koruması 

altındaydılar. Erkek koruması altında olmak kadını yemin etmekten ya da silahla 

kendini korumaktan kurtarıyordu. Kadının evlenirken getirdiği malvarlığını kocası 

yönetirdi ama kadının kişisel malvarlığı bunun dışındaydı. Kocası hayatta olduğu sürece 

kadın, kocasının rızası olmadan herhangi bir malı elden çıkaramazdı ama kadının kişisel 

malvarlığı kocasının yapacağı tasarrufa dahil değildi. Kadın ölüp koca sağ kaldığında, 

çocukları yoksa, dul eş çeyizin yarısını alıyordu, diğer yarısı da kadının akrabalarına 

gidiyordu. Aynı şey erkek için de geçerliydi. Kocasından ek malvarlığı edinmiş olan 

kadın, onu kendi kendine yönetme hakkına sahipti ancak kocası çeyiz ya da sabah 
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hediyesi dışında bir şey bırakmamış ya da vermemişse, evli iken beraber edindikleri tüm 

malvarlığının üçte birinde hak iddia edebilirdi.  

 Kadın dulsa ve yeniden evlenmek isterse, talibi 3 şahit getirerek, onun için yerel 

mahkemede talepte bulunmak zorundaydı. Burada yargıç tarafından sorular 

sorulduğunda bu şahitler talibin isteğinin yasal olduğunu onaylayacaklardı. Mahkemede 

yapılıyor olmasının amacı dulun kullanılmadığını denetlemekti. Aynı zamanda talip 

olan kişi mahkemede dul için belirlenen 1 denarius ve 3 solidusluk yüzük parasını da 

ödemek zorundaydı. Bir dulla evlenmek, hiç evlenmemiş biriyle evlenmekten daha 

pahalıydı.  

 Kadınlar ve aileyle ilgili tüm yasalara bakıldığında kadının Frank toplumuna 

birincil katkısının çocuk doğurmak ve yetiştirmek olduğu görülmektedir. Bu gerçek 

çocuk doğurma yaşında olan kadına belirlenen aşırı yüksek kefaretten de 

anlaşılmaktadır. Çocuk doğurma yaşlarında olan (12-60) bir kadının kefareti 600, özgür 

bir adamın 200, artık çocuk doğuramayacak ya da henüz çocuğu olmamış kadınlarınki 

200 solidustur. Ancak bu yüksek rakam kocanın çocuklar üzerindeki otoritesini 

sarsmıyordu. İki ebeveyn de çocukların büyümesinden sorumluydu. Yasalar çocukları 

mirastan mahrum edilmelerine karşı koruyordu. Çocuklar da hediyeler yoluyla mal 

varlığı edinebilirlerdi. Bu her ne ise ebeveynleri tarafından harcanamazdı, baba 

çocukluk dönemi boyunca bu malvarlığının kullanım hakkını elinde tutardı. 

 Hırsızlık Franklar arasında çok yaygın olduğundan bu konuda pek çok yasa 

vardır. Özellikle mal sahibinin çalınan mallarının iadesini istemesi ve onu nasıl takip 

edeceği belirlenmiştir. Buna "iz sürme" denmekte ancak pratikte pek başarılı olmuş 

gözükmemektedir. Buna göre; mal sahibi malını üç gecede bulursa onu geri 

alabilecektir. Yasalar mal sahibinin şüpheli bir evi aramasına ev sahibi izin verirse 

imkân tanımıştır. Zorla yaparsa suç işlemiş olmaktadır. Ev sahibi evinin aranmasını 
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reddederse hırsız ilan edilmiştir. Kendisini aklamak için malı başkasından aldığına ya 

da takas ettiğine dair yemin edebilirdi. Malı aldığı kişi yoluyla da masumiyetini 

kanıtlayabilirdi. Hukukta buna "üçüncü kişiye başvurmak" adı verilmiştir. Üçüncü kişi 

malı dördüncüden, dördüncü kişi beşinciden almışsa, büyük ihtimalle mahkemeye 

davete icabet etmeyen son kişi hırsız olarak kabul edilmiştir. Hırsızlığı kanıtlanmış olan 

kişi hem hırsızlık için, hem malın çalındığı süre boyunca malın kullanılmamasından 

doğan iş kaybı (delatura/dilatura)  için hem de çalınan malın değerine eşit (capitale) bir 

para cezası ödemeye mecbur bırakılmıştır. Malın yanında bulunduğu kişi hırsız değilse, 

malı aldığı kişiye ödediği parayı malı satandan geri alırdı ve bu geri ödeme hırsıza 

varana kadar her kişiye tekrar edilirdi. Hırsızdan malın çalıntı olduğunu bilerek alanlar 

hırsız olarak yargılanırdı.       

 Franklar taşınabilir-taşınamaz mal veraseti arasında ayrım yapmışlardır. Arazi 

kadınlar tarafından miras olarak alınamıyordu, diğer taşınmaz mallar ise ortaktır. 86 

Ancak bu konuda Frank hukukunda en büyük değişiklik VI. yüzyılın son dönemlerinde 

meydana gelmiştir. Bu dönemde ilk kez kızlar, oğulun olmaması halinde, arazi miras 

edinme hakkı elde etmişlerdir. Bunun sebebi babadan kalan mala, genellikle birarada 

yaşayan kan akrabalığı olan köy sakinleri ya da komşular tarafından el konulmasını 

engellemektir. Franklarda reddi miras da söz konusuydu. Bunu yapan kişiye kendi 

soyuna ait mirastan az bir miktar veriliyordu ancak öldüğünde akrabaları bir pay 

alamıyordu. Kişinin varisi yoksa kendisine varis edinebilirdi. Bunun iki yolu vardı ya 

festuca kullanılacak ya da sözleşme yapılacaktı. Bu eylem 12 ay içinde, şahitler önünde, 

mahkemede halka açık olarak yapılmak zorundaydı. Varis arayan kişinin evinde bir süre 

 
 

86 E. Young, "The Anglo-Saxon Family Law", Essays in Anglo Saxon Law, Little, Brown and Company, 

Boston, 1876 içinde, s. 137. 
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yaşamak zorunda olan vekil bu prosedürlerin yerine getirilmesiyle ilgileniyordu. 

Malvarlığını sembolik olarak varise teslim eden de yine oydu.  

 Frank hukuku borçlar konusunda da bir dizi prosedür içermektedir. Alacaklı 

ödemeyi istemek için borçlunun evine şahitlerle gitmekle yükümlüydü. Borçlunun 

reddetmesi borca ek olarak 15 solidus ile cezalandırılıyordu. Borçlunun ödemeyi 

reddetmesi alacaklıya, onu yerel mahkemeye çağırma izni veriyordu. Bu, ödemeye 

zorlamak için yaplan bir şeydi. Geri ödeme için borçluya üç fırsat daha veriliyordu ve 

her bir reddetmeye ceza olarak 3 solidus kesiliyordu. Belirli bir süre geçtikten sonra 

borçlu hala ödememişse, alacaklı kontluk mahkemesine gitmeli ve grafionun borçluyu 

çağırmasını istemeliydi. Burada borçlunun malvarlığına el koyması için grafioya yetki 

verilsin diye, alacaklı kişi kendi malvarlığını rehin olarak veriyordu. O zaman grafio, 

yedi rachinbourg eşliğinde borçlunun evine gider ve borçlunun malvarlığına sırayla 

değer biçen bu yedi adamdan iki tanesini seçmesini isterdi. Borçlu malvarlığına değer 

biçilmesini reddederse rachinbourglar onun malvarlığından borcu karşılayacak kadarına 

el koyarlardı. Alacaklı el konulan malvarlığının sahibi olurdu. Franklar borçlunun 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi ihtimaline karşılık adeta üçüncü bir kişiymiş gibi 

bir sopa/çubuk kullanmışlardır. Bu sopa garantör ya da kefil rolü üstlenen kişiyi temsil 

etmektedir. Sopa kullanılarak yapılan bu eyleme wadiatio denmiştir. Lombard 

yasalarından alınma bir tabirdir. Bunun için üç kişi gereklidir: borçlu, alacaklı, kefil. 

Borçlu sopayı alacaklıya, o da kefile vermektedir. Sonra kefil sopayı borçluya yeniden 

vermekte, böylece yükümlülük döngüsü oluşturulmaktadır. Kefil olarak belirlenen kişi 

sopayı almayı reddederse sorumluluğu üzerine almamış olmaktadır. Sorumluluk kefil 

tarafından üstlenildiğinde güvenini garanti altına almak için bir yemin de etmektedir. 

Dahası bir birey kendi kendisinin kefili de olabiliyordu. Bu durum borçlunun her iki 

rolü de üstlenmesiydi. Sol eliyle alacaklıya sopayı vermeli ve sağ eliyle geri almalıydı. 

Döngü bu şekilde tamamlanıyordu. 
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 Pactus Legis Salicae`da da pek çok yerde geçtiği üzere Franklar arasında altın 

para solidus da gümüş para denarius da kullanımdaydı ancak daha çok gümüş para 

kullanılıyordu. Yasada önce altın para ifadesine yer verilmiştir çünkü mahkemeler 

tarafından verilen cezalarda da, imparatorluk lordlarına verilen tüm vergilerde olduğu 

gibi, altın türünden ödeme istenmiştir. Sabit bir kura önem verilmiştir. Ayrıca son 

kısımda yüzlük sistemdeki denariusların yaklaşık olarak kaç solidusa eşit olacağını 

gösteren bir denklik tablosu verilmektedir. Buradan öğrendiğimize göre yasayla 

belirlenmemiş para cezalarına centena mahkemeleri karar verebiliyorlardı ve böyle 

durumlarda gümüşün dengi tartışmalı olabiliyordu. Ayrıca bu oran, yakın zamanda 

belirlenmişti, henüz tam olarak yerleşmiş değildi. 87   Bu nedenle Chunnas incipiunt 

(Chunnalar başlıyor) başlıklı bölüme ihtiyaç duyulmuş olmalıdır. 
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3. PACTUS LEGIS SALICAE 

 3.1. Genel Özellikler 

 Frankları tek çatı altında toplayan kral Clovis`in 507`de Vougle Savaşı`nda 

Vizigotları yenip Güney Galya`yı ele geçirmesinden sonra derlenmesini emrettiğine 

inanılan Pactus Legis Salicae`ın, adından da anlaşılacağı üzere temelde Sal Franklarının 

yasası olarak görünse de, içerik olarak bakıldığında Clovis`in hakimiyetinde yaşayan 

herkesi kapsadığı anlaşılmaktadır. İsminde geçen "pactus" kelimesi üzerinde anlaşılmış 

bir metin olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.   

 Bizim de çalışmamıza konu ettiğimiz ilk halinin adı Pactus Legis Salicae`dır. 

Daha sonra krallar değiştikçe yapılan ekleme ve çıkarmalarla adı değişikliklere 

uğramıştır. Orijinal hali 65 başlıktan oluşmaktadır. Sonradan eklenen biri kısa diğeri 

biraz daha uzun iki önsöz ve bir sonsöze de sahiptir. Sonsözde yasanın derleyicisi ile 

ilgili olarak  "Frankların ilk kralı birden 65`e kadar olan başlıkları derledi, kararları 

düzenledi" denmektedir.88  "Frankların ilk kralı" şeklinde geçen ifade üç yüzyıl sonra 

bir Karolenj rahip tarafından bu ilk kralın Clovis olması gerektiği şeklinde 

yorumlanmıştır. Sonradan eklenen kısa önsözde ise yasa yapıcı olarak Clovis verilmekte 

ayrıca yasanın amacının "anlaşmazlıkları kökünden çözmek" olduğu belirtilmektedir. 

Tabi Clovis bunu yaparken Roma Galyası`nda yaşayan hukukçulardan yardım da 

almıştır, ayrıca yasaların hepsi değil, çoğu onun döneminde yapılmıştır. Önsözde 

hukuki bilgilerinden dolayı seçilmiş dört kişiden bahsedilmektedir: Wisogast, Arogast, 

Salegast, Widogast. Rivers`a göre bunların gerçek kişiler olduğunu düşünmemeliyiz, 

bunlar fikrin temsilcileridir, kabilenin yaşlılarıdır, geçmişin sözlü geleneğini 

 
 

88 "Primus rex Francorum statuit a primo titulo usque LXV disposuit iudicare", K. A. Eckhardt, (Ed.), 

Pactus Legis Salicae (PLS), MGH, L. L. nat., Germ., 4.1., Hannover, 1962, S. 253.  
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aktaranlardır.89 Modzelewski`ye göre90 ise, Frankların yasayı derlemeleri için seçtikleri 

bu dört kişi, işi bilen en yetkin kişiler olarak özellikle seçilmişlerdir ve görevleri yasayı 

yazılı hale getirmek değil, dile getirmektir. Bu sözcülerin sözleri bir yazman tarafından 

Latinceye çevrilip yazılmış olmalıdır.  

 VIII. yüzyılda Charlemagne hukukta reform yapmaya karar vermiş ve bu 

dönemde Pactus Legis Salicae`ın yeni bir redaksiyonu, yüksek mahkemeden bir rahibin 

yazdığı, Fransız tarihçilerin "büyük önsöz" dedikleri uzun önsözle yayımlanmıştır.91 

Wormald bu uzun önsözün Kısa Pepin döneminde 760`larda yazıldığını 

belirtmektedir.92 

 Siyasi bir yasa olmayan, tahtla da ilgilenmeyen 93  Pactus Legis Salicae, 

birbirinden az ya da çok farklı 87 elyazmasında günümüze gelmiştir. Aynı hanedan 

döneminde yazılanlarda bile pek çok farklılıklar vardır. Bu durum hem yazmanın 

kalitesini hem de kopyaladığı örneğinin yanlışlığını göstermektedir.94 Günümüze gelen 

elyazmalarından dokuzu tamamlanmamış, biri de daha yakın döneme ait kopyalardır. 

Çoğu X. ila XV. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Orjinali kayıptır.95 Bu çalışmada temel 

alınan metin Karl Augustus Eckhardt tarafından edisyonu yapılan 1962 Hannover 

baskısıdır ve Monumenta Germaniae Historica (MGH) serisi içinde (Legum Sectio I, 

Tomi IV. Pars I) içinde yer almaktadır. 

 Pactus Legis Salicae sadece içerdiği çok sayıda Cermen terimi nedeniyle değil, 

tarihçi ve dilcilerin Malberg şerhleri olarak adlandırdıkları hukuki açıklamalar 

 
 

89 T. Rivers, 1986, s. 4-5. 
90 K. Modzelewski, 2010, s. 38. 
91 J. P. Poly, 2016, s. 3. 
92 P. Wormald, "The Leges Barbarorum: Law and Ethnicity in the Post-Roman West", Ed.: HW Goetz, J 

Jarnut, W Pohl, Regna and Gentes, Brill, 2003 içinde, s. 29. 
93 C. Pfister, "Salic Law", Encyclopedia Britannica, vol.24, 11th Edition, Cambridge University Press, 

UK, 1911 içinde, s. 68. 
94 R. McKitterick, The Carolingians and the Written Word, Cambridge University Press, UK, 1995, s. 43. 
95 T. Rivers, 1986, s. 1. 
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nedeniyle de özel bir metindir. Malberg kelimesi "hukuken söylendiğinde", "mecliste 

söylendiği gibi", "meclis alanında kullanılan dile göre" gibi anlamlara da gelmektedir.96 

Şerhlere eklenen Malloberg terimi Sal yasasında yargı meclisi dilinin Franklara özgü 

Cermen lehçesi olduğunun kanıtıdır.97 Bu şerhler yazılı yasayla sözlü dile getirilen yasa 

arasındaki ayrımın açık kanıtıdır. Yine de yargı uygulamasında yabancı bir dilde 

yazılmış metinle bildik konuşma arasında bir köprü oluşturan metinlerdir. Zamanla, 

elyazması kopyalarında giderek Latinceleşmişlerdir. Bunun nedeni yazıcıların Romalı 

olması ya da yazdıkları kişinin Romalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Karolenjler 

dönemine gelindiğinde bu şerhler daha çok ihmal edilmiş, Austrasia dışında kullanılmaz 

olmuştur. İlk versiyonda yer almaları bunlara gerçekten ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. Modzelewski bu şerhlerin, yargı meclislerine başkanlık yapmayan, 

hüküm belirtmeyen, mahkemede olanları izleme hakları olan, Latince bilen Hristiyan 

din adamları için yasaya eklendiğini düşünmektedir.98 Bu din adamlarının asli görevi 

yasanın parşömen üzerinde kalmaması, uygulanabilir olması için, yargı meclisinde 

sözcü olmaları, sözlü yasayla yazılı yasa arasındaki uygunluğa dikkat etmeleridir. 

Clovis`in vaftiziyle yasanın yazıya geçirilmesi arasında yaklaşık on yıl vardır. Bu 

sürede yeterli sayıda Hristiyan Frank din adamı yetişemeyeceği için Roma Galyası`nda 

yaşayan rahipler sorumluluk almışlardır. Latince`yi Frank lehçesinden çok daha iyi 

bilen bu kişilerin, rachinbourgların dile getirdikleri kararların yazılı yasaya 

uygunluğunu denetleyebilmeleri için, Latince kaleme alınmış Pactus Legis Salicae 

arasında bağ kurabilmelerini sağlayacak bir sözlüğe ihtiyaçları olmuştur.99   

 

 
 

96 K. Modzelewski, 2010, s. 79.  
97 K. Modzelewski, 2010, s. 81. 
98 K. Modzelewski, 2010, s. 89.  
99 K. Modzelewski, 2010, s. 92. 
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 3.2. Türkçe Çevirisi    

  PACTUS LEGIS SALICAE BAŞLIYOR 

 1. Tanrı`nın yardımıyla, Franklar ve önde gelenleri (yöneticileri) arasında, 

aralarındaki barış çabasını korumak uğruna, artan her türlü anlaşmazlığın sona 

ermesinin gerektiği kabul edildi ve karara bağlandı. Onlar kol gücüyle etraflarında 

yerleşmiş diğer halklardan ayrıldıkları, hatta onlardan yasal otorite açısından da çok 

üstün oldukları için, davaların niteliğine göre suç teşkil eden eylemlere son 

verebiliyorlardı. 

 2. Bu yüzden aralarındaki pek çok kişiden seçilmiş dördünün isimleri şunlardır: 

Wisogast, Arogast, Salegast ve Widogast. (Bunlar Ren`in ötesindeki şu 

yerleşkelerdendir: Bodeheim, Saleheim ve Widoheim) Üç toplantıyla bir araya gelen bu 

kişiler sorunların tüm kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde tartışarak her biri hakkında şu 

şekilde karar verdiler: 

Pactus Legis Salicae`daki Başlıklar Başlıyor 

I. Mahkemeye çağrılmak 

II. Domuz hırsızlığı 

III. Ehlileştirilmiş büyükbaş hayvan hırsızlığı 

IV. Koyun hırsızlığı 

V. Keçi hırsızlığı 

VI. Köpek hırsızlığı 

VII. Kuş hırsızlığı 

VIII. Arı hırsızlığı 
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IX. Ekili ya da etrafı çevrili alana zarar vermek 

X. Çalınmış köleler ya da mallar/eşyalar 

XI. Doğuştan özgürlerin hırsızlıkları ya da haneye tecavüzleri 

XII. Kölelerin hırsızlıkları ya da haneye tecavüzleri 

XIII. Doğuştan özgür erkek ya da kadınların adam kaçırmaları 

XIV. Yol kesenler ve soygun yapanlar 

XV. Cinayetler ya da kocası hayattayken başkasının karısını kaçıran kişi 

XVI. Kasıtlı yangınlar 

XVII. Yaralamalar 

XVIII. Kralın huzurunda masum birini gıyabında suçlayan kişi  

XIX. Büyüler ya da sihirli iksirler 

XX. Doğuştan özgür bir kadının eline, koluna ya da parmağına dokunan adam 

XXI. Kayık/Tekne hırsızlığı 

XXII. Değirmende yapılan hırsızlıklar 

XXIII. Sahibinin bilgisi dışında ata binmek 

XXIV. Çocuk ve kadın cinayetleri 

XXV. Erkek ya da kadın kölelerin zinaları 

XXVI. Efendisinin bilgisi dışında azat edilenler 

XXVII. Çeşitli hırsızlıklar 



 
 

40 
 

XXVIII. Gizli [adam] kiralamalar 

XXIX. Sakatlamalar 

XXX. Kötü sözler/Hakaretler 

XXXI. Yol kesme 

XXXII. Doğuştan özgürlerin bağlanması 

XXXIII. Avlanan hayvanların çalınması 

XXXIV. Çit hırsızlığı 

XXXV. Kölelerin soyulmaları ya da cinayetleri 

XXXVI. Dört ayaklılar insan öldürmüşlerse 

XXXVII. İz sürme 

XXXVIII. At ya da kısrak hırsızlığı 

XXXIX. Adam kaçırmalar 

XL.  Köle hırsızlıkla suçlanmışsa 

XLI. Doğuştan özgürlerin cinayetleri 

XLII. Silahlı bir grup [çete] tarafından işlenen cinayetler 

XLIII. Silahlı bir grup [çete] içinde işlenen cinayet 

XLIV. Yüzük parası 

XLV. Göç edenler [Taşınanlar/Dışarıdan Gelenler] 

XLVI. Mirasın devredilmesi 
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XLVII. Sal Frankları hukukuna tabi yaşayanların çalınmış mallarına el konması 

XLVIII. Yalancı şahitlik 

XLIX. Şahitler 

L. Anlaşma yapmak 

LI. Bir grafioyu başkasının mallarına [haksız yere] el koyması için çağıran kişi  

LII. Ödünç verilmiş mallar 

LIII. Kaynar su işkencesinden/sınamasından el kurtarma 

LIV. Grafionun öldürülmesi 

LV. Cesetlerin yağmalanması 

LVI. Mahkemeye gelmeyi reddeden kişi 

LVII. Rachinbourglar 

LVIII. Chrenecruda [Toprak atmak] 

LIX. Miras 

LX. Akrabalıktan kendisini çıkarmak isteyen kişi [Akrabalık bağından kurtulmak] 

LXI. Yağmacılık/Hırsızlık/Soygunculuk 

LXII. Cinayet tazminatı 

LXIII. Orduda öldürülmüş doğuştan özgür kişi 

LXIV. Büyücüler 

LXV. Sahibinin onayı olmadan ölü atın derisini yüzme 
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LXVa. Başkasının kızıyla sözlenen ve vazgeçen kişi 

LXVb. Bazilika yakma 

LXVc. Emanet edilmiş toprak 

LXVd. Çalınan saban kulağı 

LXVe. Öldürülmüş hamile kadın 

LXVf. Hırsızlık ile tazminat ya da iade arasındaki zamanda yaşanan mağduriyet 

LXVg. Chunnalar başlıyor 

(Rab`bin Adıyla) Pactus Legis Salicae Başlıyor 

I. Mahkemeye Çağrılmak  

1. Eğer birisi kralın hukuku uyarınca mahkemeye çağrılmış ve gitmemişse, yasal bir 

gerekçe onu alıkoymamışsa, 100  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

2. Başkasını mahkemeye çağıran kişi, kendisi gelmemişse, yasal bir gerekçe onu 

alıkoymamışsa, 101 çağıran kişinin benzer şekilde 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Başkasını mahkemeye çağıran kişinin, şahitlerle o kişinin evine gitmesi ve onu bu 

şekilde mahkemeye çağırması gerekir ya da eğer çağrılan kişi orada yoksa, karısına ya 

da ailesinden birisine, kendisi tarafından mahkemeye çağrıldığı bilgisini ona vermesini 

söylemelidir. 

 
 

100 Malberg`de reaptena olarak geçmektedir. 
101 Malberg`de rea(p)tena olarak geçmektedir. 
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4. Ancak, [mahkemeye çağrılan kişi] kralın hizmetinde yer alıyorsa, [onu] mahkemeye 

çağıramaz. 

5. Eğer birisi kontluk102 sınırları içinde kendi işinde103 çalışıyorsa, yukarıda söylenildiği 

gibi, [onu] mahkemeye çağırabilir. 

II. Domuz Hırsızlığı 

1. Eğer birisi birinci ya da ikinci [ortadaki]104 domuz ağılından süt emen bir domuz 

çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 105  3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer üçüncü ağıldan çalmışsa,106 kayıp malın değeri107 ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödeme108 haricinde, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

3. Eğer birisi domuz ağılından109 yavru domuz çalmışsa ve kilit altında tutmuşsa, 45 

solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Eğer birisi annesi olmadan yaşabilecek bir yavru domuzu açık alandan çalmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, 110  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 1 solidusa denk gelen 40 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

 
 

102 Pagus. J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Brill, Netherlands, 1976, s. 753. 
103 Ratio. J. F. Niermeyer, 1976, s. 883. 
104 Medianus. J. F. Niermeyer, üç taneden ikincisi, 1976, s. 665.  
105 Malberg`de chrannechaltio leschalti olarak geçmektedir.  
106 Malberg`de chrannechaltio olarak geçmektedir.  
107 Capitale: Yasadışı bir yolla kaybolan malın eşit değerinde bir şey ya da para, değer, bedel, tazminat.  

J. F. Niermeyer, 1976, s. 133. 
108  Dilatura: Kayıp malın kullanılamadığı zaman için, gecikme için ödenen tazminat, telafi. J. F. 

Niermeyer, 1976, s. 333. 
109 Sutis. J. F. Niermeyer, 1976, s. 1010. 
110 Malberg`de hymnisfith ya da tertega olarak geçmektedir.  
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5. Eğer birisi hırsızlık sırasında 111  dişi domuza vurup karnındaki yavrularını 

öldürmüşse112 ve bu ona kanıtlanmışsa,113 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman 

için yapılan ödemeye ek olarak, 7 solidusa denk gelen 280 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Eğer birisi dişi domuzu yavrularıyla çalmışsa, 114  17,5 solidusa denk gelen 700 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Eğer birisi bir yaşında bir domuzu çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa,115 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 

120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. Eğer birisi iki yaşında bir domuzu çalmışsa,116 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. İki domuza kadar benzer kanun hükmünün117 gözetilmesi uygundur.118 

10. Birisi üç ya da [altıya kadar] daha fazla domuz çalmışsa,119 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

 
 

111 A3 ve A4 nolu elyazmalarından yararlanılmıştır. 
112 Subbattere: Anne karnında domuz yavrularını öldürmek, düşük yapsın diye dişi domuzun karnının 

altına doğru vurmak. Charles Du Fresne Du Cange (Dominus), et al., Glossarium ad Scriptores Mediae et 

Infimae Latinitatis, Ed.: L. Favre, 1883-1887, vol. VII, Paris, s. 625. 
113 Malberg`de narechalti olarak geçmektedir.  
114 Malberg`de focichalte olarak geçmektedir.  
115 Malberg`de ingimus hataria olarak geçmektedir.  
116 Malberg`de ingimus suaini olarak geçmektedir.  
117 Simili conditione, J. F. Niermeyer, 1976, s. 238. 
118 Ancak iki domuz çalınmışsa capitale ve dilatura iki katı olacaktır. Bengt Löfstedt, "Notes on an 

American Translation of Lex Salica", Archivum Latinitatis Medii Aevi, vol. 56, Union Academique 

Internationale, Bruxelles, 1998, s. 246. 
119 Malberg`de ingimus texaga (tua septun Chunna) (2 kez 700) olarak geçmektedir.  
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11. Birisi domuz çobanı gözetimindeyken, domuzlar arasından bir yavru domuz 

çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa,120 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

12. Eğer birisi bir yaşını doldurmamış evcil 121 domuz yavrusunu çalmışsa,122  kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk 

gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

13. Eğer birisi bir yaşından büyük bir evcil domuzu çalmışsa, 123 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

14. Eğer birisi bir yaban domuzu124 çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 125 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 17,5 solidusa denk 

gelen 700 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

15. Eğer birisi sürüye liderlik eden dişi bir domuz çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 126 

kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 17,5 

solidusa denk gelen 700 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

16. Eğer birisi kurban edilecek kısırlaştırılmış bir yaban domuzu çalmışsa ve bunun 

kurbanlık olduğu şahitlerle kanıtlanabilmişse, 127 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

 
 

120 Malberg`de suainechalte olarak geçmektedir.  
121 Tertussus: Evde beslenen evcil domuz yavrusu. C. D. F. Du Cange, vol. VIII, s. 82. 
122 Malberg`de drache olarak geçmektedir.  
123 Malberg`de drache olarak geçmektedir. 
124 Verres damızlık erkek domuz anlamına da gelmektedir. 
125 Malberg`de cristiau olarak geçmektedir.  
126 Malberg`de chredunia olarak geçmektedir.  
127 Malberg`de barcho anomeo chamitheotho olarak geçmektedir.  
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zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 17,5 solidusa denk gelen 700 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

17. Kurbanlık olmayan bir yaban domuzu çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 128 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

18. Eğer birisi içerisinde daha fazla domuz olmayan sürüden 25 domuz çalmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, 129  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 62,5 solidusa denk gelen 2500130  denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

19. Ancak 25 domuzdan fazlasını çalmışsa ve çalınmamış olan bir kısmı geride 

kalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 131 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

20. Ancak 50 domuz çalınmışsa ve hala o sürüde geriye kalanlar varsa, ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 132 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 

 

 

 
 

128 Malberg`de barcho ya da başka bir deyişle bagine olarak geçmektedir.  
129 Malberg`de sonista olarak geçmektedir.  
130  Metin içerisinde italik olarak geçen tua zymis fitmiha Chunna ifadesi, 2500 denariusun 100lük 

sistemdeki karşılığını vermektedir.  
131 Malberg`de texaga olarak geçmektedir.  
132 Malberg`de sonista olarak geçmektedir.  
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III. Ehlileştirilmiş133 Büyükbaş Hayvan134 Hırsızlığı 

1. Eğer birisi süt emen bir buzağıyı çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 135 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 

120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi bir yaşındaki bir danayı 136  çalmışsa, 137  kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Eğer birisi iki yaşında bir inek138 çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 139 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk 

gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

4. Eğer birisi buzağı ile birlikte bir inek çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 140 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa 

denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Eğer birisi buzağı olmaksızın sadece inek çalmışsa, 141  kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

133 P. Canciani, Barbarorum Leges Antiquae cum Notis et Glosariis, vol. II, Venedik, 1783, s. 24.  
134 Animal çoğul kullanıldığında büyükbaş hayvan anlamına gelmektedir. J. F. Niermeyer, 1976, s. 44.  
135 Malberg`de podero ya da freodo olarak geçmektedir.  
136 Latince metinde "animal" kelimesi kullanılmakla birlikte "bir yaşında" ifadesi nedeniyle "büyükbaş 

hayvan" değil, "dana " olarak tercüme edilmiştir. 
137 Malberg`de ochstiorci olarak geçmektedir.  
138 İki yaşından itibaren bu şekilde adlandırıldığından dolayı "animal" kelimesinin karşılığı olarak tercih 

edilmiştir. Ayrıca diğer maddelerde erkek cinsiyeti belirtilmektedir. 
139 Malberg`de scolo olarak geçmektedir.  
140 Malberg`de inzymis podero malia olarak geçmektedir.  
141 Malberg`de malia olarak geçmektedir.  
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6. Eğer birisi ehlileştirilmiş, [boyunduruğa vurulmuş], [sabana] bağlı bir inek 142 

çalmışsa, 143 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Eğer birisi bir öküz çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 144 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. Eğer birisi sürüyü yöneten ve asla boyunduruğa vurulmamış [ehlileştirilmemiş] bir 

boğayı çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 145 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. Eğer birisi iki yaşında bir boğa çalmışsa, 146 35 solidusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

10. Ancak boğa birleşik üç çiftliğin ineklerine hizmet ediyorsa, ki buna trespellius 

denir, onu çalmış ve bu ona kanıtlanmış olan kişinin, 147  kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, [üç misli] 45 solidusa denk 

gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11. Eğer birisi krala ait bir boğayı çalmışsa, 148 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 90 solidusa denk gelen 3600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

142 Domitus ehlileştirilmiş, bağlı bir inektir, aslında sabana bağlanır. P. Canciani, 1783, s. 25.  
143 Malberg`de chanzyn podero olarak geçmektedir.  
144 Malberg`de ohsino olarak geçmektedir.  
145 Malberg`de chariocheto olarak geçmektedir.  
146 Malberg`de trasilo olarak geçmektedir.  
147 Malberg`de chamicheto olarak geçmektedir.  
148 Malberg`de cham(ic)heto olarak geçmektedir.  
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12. Eğer birisi, geride bir tane bile bırakmadan, 12 büyükbaş hayvan çalmışsa, 149 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 62,5 solidusa 

denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

13. Ancak geride bu 12 büyükbaş hayvandan başka hayvanlar kalmışlarsa, 150 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa 

denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

14. Ancak 25 büyükbaş hayvana kadar çalmışsa ve geride onlardan başka hayvan 

kalmışsa, 151 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

IV. Koyun Hırsızlığı 

1. Eğer birisi süt emen bir kuzuyu çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 152 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, yarım tremissis153 

eden 7 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi bir ya da iki yaşında kısırlaştırılmış bir koç çalmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 154 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Üç ya da daha fazla kısırlaştırılmış koç çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 155 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa 

denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

149 Malberg`de sonista olarak geçmektedir.  
150 Malberg`de inzymis texaca olarak geçmektedir.  
151 Malberg`de sonista olarak geçmektedir.  
152 Malberg`de lammi olarak geçmektedir.  
153 Altın solidusun üçte biri değerindeki altın para birimidir. Franklarda triens diye de geçmektedir.  
154 Malberg`de lamilam olarak geçmektedir.  
155 Malberg`de lamp olarak geçmektedir.  
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4. 40 kısırlaştırılmış koça kadar bu tazminatın gözetilmesi uygundur. 

5. Eğer birisi 40, 50, 60 ya da daha fazla kısırlaştırılmış koç çalmışsa, ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 156 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

V. Keçi Hırsızlığı 

1. Eğer birisi üç keçi çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 157  kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi üç keçiden fazlasını çalmışsa, 158 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

VI. Köpek Hırsızlığı 

1. Eğer birisi eğitimli159 bir av köpeğini çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 160 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi bir tazı çalmışsa, 161 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

 
 

156 Malberg`de sonista olarak geçmektedir.  
157 Malberg`de lau s(ci)mada olarak geçmektedir.  
158 Malberg`de muro scimada olarak geçmektedir.  
159 Canis magister, segusium  için P. Canciani, 1783, s. 28. 
160 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
161 Malberg`de chunnouano olarak geçmektedir.  
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3. Eğer birisi bağlı olduğunu bildiği bir köpeği, güneş battıktan sonra öldürmüşse, 162 

tıpkı yukarıda [bir önceki maddede] söylediğimiz gibi davranılacaktır. 

4. Eğer birisi bir çoban köpeğini çalmışsa ya da öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 163 

kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa 

denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

VII. Kuş Hırsızlığı 

1. Eğer birisi ağaçtan bir şahin çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 164 kayıp malın değeri 

ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi bir şahini tünediği yerden çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 165 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Eğer birisi kilit altında tutulan bir şahini çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 166 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 solidusa 

denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Eğer birisi atmaca çalmışsa, 167 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

 
 

162 Malberg`de repouano olarak geçmektedir.  
163 Malberg`de leodardi ya da theo (u)ano olarak geçmektedir.  
164 Malberg`de ortfocla olarak geçmektedir.  
165 Malberg`de uueiape ortfocla olarak geçmektedir.  
166 Malberg`de ortfocla ya da uueiano antedio olarak geçmektedir.  
167 Malberg`de socelino olarak geçmektedir.  
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5. Eğer birisi horoz çalmışsa, 168  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

6. Eğer birisi tavuk çalmışsa, 169  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

7. Eğer birisi evcil turna kuşu ya da evcil kuğu çalmışsa, 170 3 solidusa denk gelen 120 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. Eğer birisi evcil kaz ya da evcil ördek çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 171 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk 

gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. Eğer birisi başka birinin ağından üveyik çalmışsa, 3 solidusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

10. Eğer birisi kapandan küçük bir kuş çalmışsa, 172 3 solidusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. 

11. Eğer birisi avlunun içinden ya da dışından eve ait bir elma ya da armut ağacını 

kesmişse ya da çalmışsa, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

12. Eğer ağaç bahçedeyse ve bizzat o ağacı kesmişse ya da çalmışsa, 15 solidusa denk 

gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

168 Malberg`de chanasuuido olarak geçmektedir.  
169 Malberg`de solampinam olarak geçmektedir.  
170 Malberg`de ortfocla olarak geçmektedir.  
171 Malberg`de sundolino olarak geçmektedir.  
172 Malberg`de acfalla olarak geçmektedir.  
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13. Eğer birisi saban bıçağını çalmışsa, 173  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

VIII. Arı Hırsızlığı 

1. Eğer birisi kilitli ve üzerinde çatısı olan bir arı kümesini yani bir kovanı çalmışsa ve 

bu ona kanıtlanmışsa, 174  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.   

2. Eğer birisi bir arı kümesini ya da arı kovanını çalmışsa ve orada çalınanların dışında 

kümes/kovan kalmamışsa, ve bu ona kanıtlanmışsa, yukarıdaki şekilde 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

3. Eğer birisi çatısı olmayan bir yerden altı kovandan fazlasını çalmışsa ve geride 

çalınanların dışında kovan kalmamışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 175 kayıp malın değeri 

ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Yedi ya da daha fazla kovan çalmışsa ve orada kilit altında olan başka kovanlar da 

kalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 176 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir. 

 

 

 
 

173 Malberg`de leodarde olarak geçmektedir.  
174 Malberg`de antedio olechardis olarak geçmektedir.  
175 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
176 Malberg`de antedio texaga olechardis olarak geçmektedir. 
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IX. Ekili ya da Etrafı Çevrili Alana Zarar Vermek 

1. Eğer birisi kendi ekili arazisinde bir at, inek ya da herhangi bir başka hayvan 

bulmuşsa, ona zarar vermemesi gerekir. Bunu yapmışsa ve itiraf etmişse, hayvanın 

değerini ödesin. Zarar verdiği hayvan zayıf düşmüşse onu kendisi sahiplenmelidir. İtiraf 

etmemişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 177 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman 

için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi çaldığı at, kısrak ya da başka bir hayvanı damgalamışsa, 178 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk 

gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Eğer birisi kendi ekili arazisinde çobanı olmayan başkasına ait hayvanlar bulmuşsa, 

kimse içeride olduklarını bilmesin diye onları zorla bir yere kapatmışsa ve hayvanlardan 

bazıları ölmüşse, 179  hayvanın değerini ödesin ve 35 solidusa denk gelen 1400 

denariusla cezalandırılsın. 

4. Eğer birisi kendi ihmali yüzünden bir ineğe ya da herhangi başka bir hayvana zarar 

vermişse ve bunu itiraf etmişse, hayvanın değerini ödesin. Zayıf düşen hayvanı 

kendisine alsın ya da sahiplensin. Eğer inkar etmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 180 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Eğer birisinin domuzları ya da başka türden hayvanları, sahipleri başlarındayken, 

yabancı birisinin ekili arazisinde koşuşturmuşlarsa, o kişi tarafından inkar edilmesine 

 
 

177 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
178 Malberg`de stalachia olarak geçmektedir.  
179 Malberg`de texaga olarak geçmektedir.  
180 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
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karşılık bu ona kanıtlanmışsa, 181  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Eğer birisi zarar verdikleri için kapalı bir yerde tutulan hayvanları zorla oradan 

çıkarmaya kalkışmışsa, 182 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

7. Eğer birisi, başkasının ekili arazisine zarar verdikleri için [o kişi tarafından] bir yere 

kapatılan hayvanları, [sahibinin] evine gitmeleri için bulundukları yerden çıkarmaya 

kalkışmışsa, 183  15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. 

8. Hayvanlar zarar verdikleri için bir yere kapatılmışlarsa, hayvanların sahibi belirlenen 

zararı ödesin ve ek olarak 10 denariusla cezalandırılsın.  

9. Eğer birisi nefretle ve küstahlıkla başkasının çitini açmışsa ve onun hayvanlarını 

kendi ekili arazisine, otlağa, bağa ya da başka bir ekili araziye salmışsa ve orada çalışan 

kişi onu şahitlerle suçlamışsa, [bunu yapan kişi] zarara uğrayan kişiye belirlenen zararı 

ödesin, 184 ek olarak 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılsın. 

X. Çalınmış Köleler ya da Mallar/Eşyalar 

1. Eğer birisi başkasının erkek ya da kadın kölesini, atını ya da kısrağını çalmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, 185  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

 
 

181 Malberg`de andesito ya da leodardi olarak geçmektedir.  
182 Malberg`de scuto olarak geçmektedir.  
183 Malberg`de scuto olarak geçmektedir. 
184 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir. 
185 Malberg`de theotexaca olarak geçmektedir.  
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2. Bir erkek ya da kadın köle, doğuştan özgür biriyle birlikte, kendi sahibinin 

mallarından herhangi bir şeyi alıp götürmüşse, hırsız olan o [özgür] kişinin, köleleri ve 

malı iade etmesinin yanı sıra, 186   15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

3. Birisi başkasının erkek kölesini çalmışsa, öldürmüşse, satmışsa ya da serbest 

bırakmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 187  35 solidusa denk gelen 1400 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Eğer birisi başkasının kadın kölesini çalmışsa, 188  30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Eğer doğuştan özgür birisi başkasının erkek kölesini kendisiyle hırsızlık yapmaya 

götürürse ya da onunla ticari bir iş yaparsa,189 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Birisi 15 ya da 25 solidus değerinde bir kadın köle, domuz çobanı, avcı, zanaatkar, 

değirmenci, marangoz, seyis ya da 25 solidus değerinde başka bir zanaatkarı çalmışsa 

ya da satmışsa190 ve bu ona kanıtlanmışsa, kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman 

için yapılan ödemeye ek olarak, 72 solidusa denk gelen 2880 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Eğer birisi ev kölesi191 olan erkek ya da kız çocuğu çalmışsa,192 [kızın ya da erkeğin] 

değeri olarak 25 solidus ödesin. Ayrıca kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman 

 
 

186 Malberg`de theobardi olarak geçmektedir.  
187 Malberg`de meotheo olarak geçmektedir.  
188 Malberg`de theotexaca olarak geçmektedir.  
189 Malberg`de theolasina olarak geçmektedir.  
190 Dipnot e`den alınmıştır. Malberg`de t(h)eod(u)cco olarak geçmektedir.  
191 Ev köleleri diğerlerinden farklı olarak o ev içinde doğan kölelerdir. Asla dayak yemedikleri gibi, evin 

ferdi gibi yaşayabilmektedirler. 
192 Malberg`de horogau(o), (h)orogania olarak geçmektedir.  
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için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XI. Doğuştan Özgürlerin Hırsızlıkları ya da Haneye Tecavüzleri 

1. Doğuştan özgür birisi hane193 dışından 2 denarius değerinde bir şey çalmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, 194  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

2. [Doğuştan özgür] Birisi ev dışından 40 denarius değerinde bir şey çalmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 195 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Doğuştan özgür birisi haneye tecavüz etmişse, 2 denarius değerinde bir şey çalmışsa 

ve bu ona kanıtlanmışsa, 196 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

4. (Doğuştan özgür) Birisi kilitli bir yerden değeri 5 denariusun üzerinde olan bir şey 

çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 197kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

 
 

193 Hane olarak tercüme edilen "casa" kelimesi avluyu ve evi içine alan yapı anlamındadır. G. Duby, Özel 

Hayatın Tarihi II, Çev.: Roza Hakmen, YKY, İstanbul, 2006, s. 25.  
194 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
195 Malberg`de texaga olarak geçmektedir.  
196 Malberg`de antedio olarak geçmektedir.  
197 Malberg`de antedio olarak geçmektedir. 
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5. Doğuştan özgür birisi kilidi kırmışsa ya da sahtesini/kopyasını yapmışsa, bu yolla eve 

girmişse ve içeriden bir şey çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 198 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Doğuştan özgür birisi eve girmişse ve hiçbir şey almadan kaçıp gitmişse, sadece eve 

girdiği için 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.   

XII. Kölelerin Hırsızlıkları ya da Haneye Tecavüzleri 

1. Eğer bir köle ev dışından 2 denarius değerinde bir şey çalmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 199 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, ya 120 kırbaç cezası alsın ya da kendi sırtı için 3 solidusa denk gelen 120 

denarius ödesin. 

2. Eğer 40 denarius değerinde bir şey çalmışsa ya hadım edilsin ya da 6 solidusa denk 

gelen 240 denarius ödesin. Hırsızlığı yapan kölenin sahibi, kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılacak ödemeyi onun yerine yapsın.  

XIII. Doğuştan Özgür Erkek ya da Kadınların Adam Kaçırmaları 

1. Doğuştan özgür üç adam, doğuştan özgür bir kızı evinden ya da çalıştığı yerden 

kaçırırsa,200 her biri 30 solidusa denk gelen 1200 denarius ödemeyi hesaba katsınlar. 

2. Üç kişiden fazla iseler, her birinin 5 solidusa denk gelen 200 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

 
 

198 Malberg`de anorchlot antedio olarak geçmektedir.  
199 Malberg`de falcono olarak geçmektedir.  
200 Malberg`de am(b)ahtonia olarak geçmektedir.  
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3. Onlardan yanında ok taşıyanlardan her birinin 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Zor kullanarak kaçıran kişinin 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Eğer kız kilitli bir yerden ya da iş yerinden kaçırılmışsa,201 yukarıda tanımlanmış olan 

değer ve kararın gözetilmesi uygundur.  

6. Kaçırılan kız kralın koruması altındaysa, o zaman para cezası 62,5 solidusa denk 

gelen 500 denarius olmalıdır. 

7. Doğuştan özgür bir kadını kaçıran kişi, kralın hizmetkarı ya da yarı özgür202 biriyse, 

bunu hayatıyla ödesin. 

8. Doğuştan özgür bir kız kendi isteğiyle onlardan birinin peşinden giderse, 

özgürlüğünü kaybetsin. 

9. Doğuştan özgür bir adam başkasının kadın kölesini203 alıkoymuşsa, benzer şekilde 

cezalandırılsın.  

10. Eğer birisi başkasına ait yarı özgür bir kadını evliliğe mecbur etmişse, 204  30 

solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11. Birisi kız kardeşinin ya da erkek kardeşinin kızıyla, daha uzaktan kuzeni ya da erkek 

kardeşinin ya da dayısının karısıyla din dışı [ensest] bir evlilik yapmışsa ayrılık cezasına 

çarptırılsınlar ve hatta oğulları varsa yasal varis sayılmasınlar, şerefsizlik damgası 

yesinler.    

 
 

201 Malberg`de alteofaltheo olarak geçmektedir.  
202 Litus: Doğuştan özgür ile toprağa bağlı köle (serf) arasındaki statü, yarı özgür. J. F. Niermeyer, 1976, 

s. 616. 
203 Evlenmek için. 
204 Malberg`de am(b)a(hto)nia olarak geçmektedir.  
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12. Birisi başkasının [kız] nişanlısını alıkoymuşsa ve onunla evlenmişse, 205  62,5 

solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

13. Kızın nişanlısı olan adama da 15 solidus ödemekle cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

14. Birisi, nişanlı kız düğün alayıyla damada götürülürken, yolda kıza saldırmış ve 

onunla zorla birlikte olmuşsa, 206  200 solidusa denk gelen 8000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

XIV. Yol Kesenler ve Soygun Yapanlar 

1. Birisi yol keserek doğuştan özgür birini soymuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 207 62,5 

solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer bir Romalı, Sal Franklarının hukukuna tabi yaşayan bir yabancıyı soymuşsa ama 

kesin bir şekilde kanıtlanmamışsa, yarısı kendisi tarafından seçilmiş 25 yemin 

yardımcısıyla kendisini temize çıkarsın. Yemin yardımcıları bulamamışsa,208 ya kaynar 

su işkencesine gitsin ya da yukarıda belirlenen karar gözetilsin. [62,5 solidus] 

3. Eğer bir Frank bir Romalıyı soymuşsa ama kesin bir şekilde kanıtlanmamışsa, yarısı 

kendisi tarafından seçilmiş 20 yemin yardımcısıyla kendisini temize çıkarsın. Yemin 

yardımcıları bulamamışsa 209  ve bu kanıtlanmışsa, 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

205 Malberg`de andrastheo olarak geçmektedir.  
206 Malberg`de gangichaldo olarak geçmektedir.  
207 Malberg`de mosido olarak geçmektedir.  
208 Malberg`de mosido olarak geçmektedir. 
209 Malberg`de mosido olarak geçmektedir. 
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4. Birisi, bir yere taşınmak isteyen, bunun için kralın iznine sahip olan ve yerel adli 

mecliste210 kendisini tanıtan211 birini, kralın emrine karşı gelip durdurmaya ya da ona 

saldırmaya kalkışmışsa,212 200 solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

5. Eğer birisi taşınan birine saldırmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 213 200 solidusa denk 

gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Eğer birisi başkasının çiftliğine214 saldırmışsa, o grupta ya da saldırıda olanların, 

orada oldukları kanıtlananlardan her birinin, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

7. Eğer birisi başkasının çiftliğine saldırmışsa ve orada kapıları kırmışsa, köpekleri 

öldürmüşse, insanları yaralamışsa ya da oradan at arabasıyla bir şey götürmüşse,215 200 

solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

8. Oradan her ne almışsa yerine koysun. O grupta ya da saldırıda oldukları 

kanıtlananlardan her birinin 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

9. Birisi ölmüş birini gömülmeden önce gizlice soymuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 216 

100 solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

210 Mallus: yerel mahkeme, adli meclis. J. F. Niermeyer, 1976, s. 631. 
211 Abbundivit yani produxerit. J. F. Niermeyer, 1976, s. 631. 
212 Malberg`de alachtaco olarak geçmektedir.  
213 Malberg`de via lacina olarak geçmektedir.  
214 Villa: bir avlusu ve ekleri olan kırsal konut, çiftlik. J. F. Niermeyer, 1976, s. 1101. 
215 Malberg`de turpefalthio olarak geçmektedir.  
216 Malberg`de chreomosido olarak geçmektedir.  
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10. Eğer birisi ölmüş birinin mezarını kazmışsa ve soymuşsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 217  200 solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

11. Eğer birisi uyuyan birini gizlice soymuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 218 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 100 solidusa denk 

gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XV. Cinayetler ya da Kocası Hayattayken Başkasının Karısını Kaçıran Kişi 

1. Eğer birisi doğuştan özgür birini öldürmüşse ya da kocası hayattayken başkasının 

karısını kaçırmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 219  200 solidusa denk gelen 8000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi doğuştan özgür bir kızla zorla birlikte olmuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa,220 

62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Eğer birisi doğuştan özgür bir kızla, bir anlık arzuyla, iki tarafın da rızasıyla, gizli bir 

şekilde birlikte olmuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 221  45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XVI. Kasıtlı Yangınlar 

1. Eğer birisi içinde insanlar uyurken başkasına ait bir evi yakmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 222 evin sahibine 62,5 solidus ödesin. İçeride ne kadar doğuştan özgür 

 
 

217 Malberg`de turnechale ya da odo carina olarak geçmektedir.  
218 Malberg`de friomosido olarak geçmektedir.  
219 Malberg`de affalthecha olarak geçmektedir.  
220 Malberg`de uueruanathe olarak geçmektedir.  
221 Malberg`de firilasia olarak geçmektedir.  
222 Malberg`de seolandouefa olarak geçmektedir.  



 
 

63 
 

insan varsa, hayati tehlikeden dolayı 223şikâyette bulunsunlar ve [bunu yapan kişinin] 

her birine 62,5 solidus ödemekle cezalandırılmasına karar verilsin. Eğer içeride birisini 

yakmışsa, 224  62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. Ölen kişinin yakınlarına tazminat olarak ise 200 solidusa denk gelen 8000 

denarius ödemesine karar verilmelidir. Ayrıca [böyle bir durumda] ev sahibine225 62,5 

solidusa denk gelen 2500 denarius ödemekle cezalandırılmalıdır. 

2. Birisi sepet örülen bir yeri226 yakmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 227 62,5 solidusa 

denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi üstü kapalı ya da açık bir ambarı yıllık ürünle birlikte yakmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 228 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

4. Birisi içindeki domuzlarla domuz ağılını ya da büyükbaş hayvanların olduğu ahırı ya 

da otluğu yakmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 229 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Eğer bir Romalı başka bir Romalıya bunu yapmışsa ama kesin bir kanıt da yoksa, 

yarısı kendisi tarafından seçilmiş 20 yemin yardımcısıyla kendisini temize çıkarsın. 

 
 

223 De seolandouafa: lebensgefährdung. A. Quak, "Archaische Wörter in den Malbergischen Glossen der 

'Lex Salica'", Evidence and Counter-Evidence Essays in Honour of Frederik Kortlandt, vol. I, Ed.: A. 

Lubotsky, J. Schaeken, J. Wiedenhof, Netherlands, 2008 içinde, s. 484. 
224 Malberg`de leodi seolandouefa olarak geçmektedir.  
225 Malberg`de alfathio olarak geçmektedir.  
226 Hasır işi anlamına gelir, Latinize edilmiş bir Kelt kelimesidir. H. Leo, Die Malbergische Glosse, vol. 

II, Anton, 1845, s. 25. 
227 Malberg`de althifathio olarak geçmektedir.  
228 Malberg`de leodeba olarak geçmektedir.  
229 Malberg`de sunde(b)a olarak geçmektedir.  
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Eğer yemin yardımcıları bulamamışsa, o zaman kaynar su işkencesine gitsin,230 [suçlu 

bulunursa] 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilsin. 

6. Eğer birisi başkasının çitini ya da koruluğunu yakmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 231 

15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Eğer birisi bir çiti ya da koruluğu tahrip etmişse, 232  kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XVII. Yaralamalar 

1. Birisi başkasını yaralamışsa ya da öldürmek istemişse ve darbe vurmuşsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 233 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

2. Birisi başkasını zehirli okla vurmak istemişse ve oku atmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 234 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

3. Birisi başkasını kanı yere düşecek derecede yaralamışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 235 

15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi başkasını kafatasından beyni görünecek derecede yaralamışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 236  15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

 
 

230 Malberg`de leode(b)a olarak geçmektedir.  
231 Malberg`de bila olarak geçmektedir.  
232 Malberg`de bicha biggeo olarak geçmektedir.  
233 Malberg`de seolandouefa olarak geçmektedir.  
234 Malberg`de seolandouefa olarak geçmektedir.  
235 Malberg`de seolandouefa olarak geçmektedir. 
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5. Beyin üzerinde bulunan üç kemik dışarı çıkmışsa,237 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Eğer yara kaburgaların içine ya da mideye nüfuz etmişse, bunun sonucunda iç 

organlara ulaşmışsa, 238  30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

7. Yara sürekli açılmış ve iyileşmeye doğru gitmemişse,239 62,5 solidusa denk gelen 

2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Tedavi için240 de 9 solidusa denk 

gelen 360 denarius ödesin. 

8. Doğuştan özgür birisi, doğuştan özgür olan bir başkasına sopayla vurmuşsa ama kan 

akmamışsa, üç darbeye kadar 241  9 solidusa denk gelen 360 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  Yani daima her bir darbe için 3 solidusa denk 

gelen 120 denariusla cezalandırılmalıdır. 

9. Kan akmışsa,242 demir bir çubukla yaralamış olsaydı ödeyeceği ceza kadar ödeme 

yapsın, bu durumda 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

10. Birisi başkasına yumruk yapılmış bir elle üç kez vurmuşsa,243 9 solidusa denk gelen 

360 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Böylece her bir darbe için 3 

solidus ödemelidir. 

 
 

236 Malberg`de chicsiofrit olarak geçmektedir.  
237 Malberg`de chi(c)siofrit olarak geçmektedir.  
238 Malberg`de gisifrit olarak geçmektedir.  
239 Malberg`de freobleto olarak geçmektedir.  
240 Malberg`de andechabinus olarak geçmektedir.  
241 Malberg`de uuadfalt olarak geçmektedir.  
242 Malberg`de uuadf(alt) olarak geçmektedir. 
243 Malberg`de uuadfalt olarak geçmektedir. 
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11. Birisi başkasının yolunu kesmişse ve soymaya kalkışmışsa ama o kişi kaçarak 

kurtulmuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 244  62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

12. Ancak onu soymuşsa,245 30 solidus ödemekle cezalandırılsın. 

XVIII. Kralın Huzurunda Masum Birini Gıyabında Suçlayan Kişi 

 Birisi, orada olmayan masum birini, kralın huzurunda suçlamışsa, 246  62,5 

solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XIX. Büyüler ya da Sihirli İksirler 

1. Birisi başkasına büyü yapmışsa ya da içmesi için sihirli iksirler vermişse, o kişi de 

ölmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 247  200 solidusa denk gelen 8000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir ya da kesinlikle ateşe atılmalıdır. 

2. Birisi başkasına içmesi için sihirli iksirler vermişse ya da büyü yapmışsa ama eyleme 

maruz kalan kişi kurtulmuşsa, bunu yapmış olduğu kanıtlanan ya da mahkum edilen 

kişinin, 248  62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

3. Birisi başkasına büyü yapıp nerede olursa olsun [uzakta da olsa] yollamışsa,249 62,5 

solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

244 Malberg`de urtifugia olarak geçmektedir.  
245 Malberg`de harauuano olarak geçmektedir.  
246 Malberg`de se(o)landouefa olarak geçmektedir.  
247 Malberg`de touuer(f)o olarak geçmektedir.  
248 Malberg`de se(o)landouefa olarak geçmektedir.  
249 Malberg`de thouuerphe olarak geçmektedir.  
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4. Eğer bir kadın başka bir kadına büyü yapmışsa, bu yüzden o kadın çocuk sahibi 

olamamışsa, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

XX. Doğuştan Özgür Bir Kadının Eline, Koluna ya da Parmağına Dokunan Adam 

1. Doğuştan özgür bir adam, doğuştan özgür bir kadının ya da herhangi bir kadının 

eline, koluna ya da parmağına dokunmuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 250 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer kolunu sıkmışsa,251 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

3. Kesin olarak elini dirseğinin üst kısmına koymuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 252 35 

solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi kadının göğsüne dokunmuşsa ya da kan akacak ölçüde kesmişse, 253  45 

solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXI. Kayık/Tekne Hırsızlığı 

1. Birisi, sahibinin bilgisi dışında, başkasının teknesini hareket ettirmişse ve onunla 

nehir geçmişse, 254  3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

2. Söz konusu tekneyi çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 255 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

250 Malberg`de chamin olarak geçmektedir.  
251 Malberg`de chamin olarak geçmektedir. 
252 Malberg`de chamin malicharde olarak geçmektedir. 
253 Malberg`de de bructe olarak geçmektedir.  
254 Malberg`de fimire olarak geçmektedir.  
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3. Söz konusu tekneyi ya da kayığı kilit altındayken çalmışsa, 256 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi kilitli bir yere konmuş ve çaba göstererek257 askıya alınmış bir kayığı çalmışsa 

ve bu ona kanıtlanmışsa, 258 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

XXII. Değirmende Yapılan Hırsızlıklar 

1. Doğuştan özgür birisi, başkasının değirmeninden, başkasına ait tahılı çalmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, 259 değirmenin sahibine 15 solidusa denk gelen 600 denarius ödesin. 

Tahılın sahibine de benzer şekilde, kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen başka bir 600 denarius ödesin. 

2. Birisi başkasının değirmeninden, değirmen taşının ortasında bulunan demir parçasını 

çalmışsa, 260  45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.   

3. Birisi başkasının mısır değirmeninin261 kilidini kırmışsa,262 15 solidusa denk gelen 

600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 

 
 

255 Malberg`de fimire olarak geçmektedir. 
256 Malberg`de c(h)anciasco olarak geçmektedir.  
257 Löfstedt`e göre burada geçen pro studium ifadesi incelemek amacıyla diye çevrilmelidir. Löfstedt, 

1998, s. 246. 
258 Malberg`de chanciasco olarak geçmektedir.  
259 Malberg`de antedio olarak geçmektedir.  
260 Malberg`de antedio olarak geçmektedir.  
261 Farinaria: Mısır değirmeni. J. F. Niermeyer, 1976, s. 411. 
262 Malberg`de urbis via lacina olarak geçmektedir.  
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XXIII. Sahibinin Bilgisi Dışında Ata Binmek 

 Eğer birisi, sahibinin bilgisi dışında başkasının atına 263  binmişse ve onu 

sürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 264  30 solidusa denk gelen 1200 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXIV. Çocuk ve Kadın Cinayetleri 

1. Birisi 12 yaşından küçük olan doğuştan özgür bir erkek çocuğunu 12 yaşını 

doldurana kadar öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 265 600 solidusa denk gelen 24000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi doğuştan özgür uzun saçlı bir erkek çocuğunun saçını ebeveynlerinin onayı 

olmadan kesmişse 266  ve bu ona kanıtlanmışsa, 267  45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi doğuştan özgür bir kız çocuğunun saçını ebeveynlerinin onayı olmadan 

kesmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 268  45 solidusa denk gelen 1800 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi uzun saçlı bir erkek çocuğunu öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 269 600 

solidusa denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi doğuştan özgür ve hamile bir kadına vurmuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 270 

kadın ölmüşse,271 700 solidusa denk gelen 28000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

 
 

263 Caballum: kısırlaştırılmış at, koşum atı, çiftlik işlerinde kullanılan at. J. F. Niermeyer, 1976, s. 112. 
264 Malberg`de leudardi başka bir deyişle burgositto olarak geçmektedir.  
265 Malberg`de leode olarak geçmektedir.  
266  Erkek çocuklar 12 yaşına kadar uzun saç kullanırlardı, saç kesme seremonisi onları çoğunluğun 

ayrıcalığına dahil ederdi. Aynı seremoni kızlar için saç örme şeklinde idi. 
267 Malberg`de uuerdade olarak geçmektedir.  
268 Malberg`de theuischada olarak geçmektedir.  
269 Malberg`de leode olarak geçmektedir. 
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6. Birisi bir çocuğu henüz annesinin karnındayken ya da bir isim konmadan önce 

[doğumundan itibaren] dokuz gün içinde öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 272 100 

solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. 12 yaşından küçük olan erkek çocuk bir suç işlemişse, onun için ceza gerekli değildir. 

8. Birisi doğuştan özgür bir kadını, çocuk sahibi olmaya başladıktan sonraki bir 

zamanda öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 273  600 solidusa denk gelen 24000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. Artık çocuk sahibi olamayacağı zamandan sonra öldürmüşse ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 274  200 solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

XXV. Erkek ya da Kadın Kölelerin Zinaları 

1. Doğuştan özgür birisi başkasının kadın kölesiyle zina etmişse ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 275 kölenin efendisine 15 solidusa denk gelen 600 denarius ödemekle 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi krala ait bir kadın köleyle zina etmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 27630 solidusa 

denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Doğuştan özgür birisi başkasının kadın kölesiyle herkesin önünde evlenmişse, kendisi 

de onunla birlikte köle olsun. 

 
 

270 Malberg`de anouaddo olarak geçmektedir.  
271 Malberg`de anouaddo leode olarak geçmektedir. 
272 Malberg`de anouaddo olarak geçmektedir. 
273 Malberg`de leodinia olarak geçmektedir.  
274 Malberg`de leodinia olarak geçmektedir. 
275 Malberg`de the(ua)lasina uuertico olarak geçmektedir.  
276 Malberg`de theualasina olarak geçmektedir 
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4. Benzer şekilde doğuştan özgür bir kadın, başkasının kölesiyle evlenmeyi kabul 

etmişse, o da köle olsun. 

5. Bir erkek köle, başkasının kadın kölesiyle zina etmişse ve bu suçtan dolayı köle 

ölmüşse, erkek köle ya kölenin sahibine 6 solidusa denk gelen 240 denarius ödesin ya 

da hadım edilsin. Erkek kölenin efendisi de kadın kölenin değeri kadar tazminatı kadın 

kölenin sahibine ödesin. 

6. Eğer kadın köle bundan dolayı ölmemişse,277 erkek köle ya 300 kez kırbaçlansın ya 

da sırtı için [kırbaçlanmamak için] 3 solidusa denk gelen 120 denariusu kadın kölenin 

sahibine ödemeyi hesaba katsın. 

7. Bir erkek köle, başkasının kadın kölesiyle, kadının efendisinin iradesi dışında, 

evlenmişse278 ya kırbaçlansın ya da köle kadının sahibine 3 solidusa denk gelen 120 

denarius ödemeyi hesaba katsın. 

XXVI. Efendisinin Bilgisi Dışında Azat Edilenler 

1. Doğuştan özgür birisi, orduda efendisine hizmet etmiş, başkasına ait yarı özgür bir 

adamı, efendisinin bilgisi olmadan, kral huzurunda bir denariusa özgür bırakmışsa ve 

bu ona kanıtlanmışsa,279 100 solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir. Yarı özgür kişinin malları yasal efendisine verilsin.  

2. Birisi başkasının erkek kölesini bir denariusa kral huzurunda özgür bırakmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa,280 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar 

 
 

277 Malberg`de ba(le)mundio olarak geçmektedir.  
278 Malberg`de anthamo olarak geçmektedir.  
279  Malberg`de maltho thi atomeo leto olarak geçmektedir. "Derim ki: bağımlı seni azat ettim!", K. 

Modzelewski, 2010, s. 80. 
280  Malberg`de maltho thi atomeo theo olarak geçmektedir. "Derim ki: köle seni azat ettim!", K. 

Modzelewski, 2010, s. 80. 
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verilmelidir. Ek olarak kölenin değerini efendisine ödesin. Kölenin mallarını da efendisi 

alsın. 

XXVII. Çeşitli Hırsızlıklar 

1. Birisi başkasının domuz sürüsünden çan çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 281 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi büyükbaş hayvanlardan çan çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 282 3 solidusa 

denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi attan çan 283  çalmışsa, 284  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi attan ayakbağını285 çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 286 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Atlar ölmüşlerse, onların değerini ödesin. 

6. Birisi başkasının ürününü gizlice çalmışsa ya da toplamışsa ve yakalanmışsa,287 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Birisi başkasının bahçesine, turp, fasulye, bezelye ya da mercimek tarlasına hırsızlık 

yapmak için gizlice girmişse ya da bir şey çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 288 kayıp 

 
 

281 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
282 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
283 Skella: at semerlerinin çanı, çıngırağı. C. D. F. Du Cange, vol. VII, s. 499. 
284 Malberg`de campania olarak geçmektedir.  
285 Pedica: tarlalarda otlarken hayvanların ayaklarını bağlayan zincir ya da bağ. C. D. F. Du Cange, vol. 

VI, s. 244-5. 
286 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
287 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
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malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. Birisi elma ya da armut ağacından filiz çalmışsa, 289  3 solidusa denk gelen 120 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. Bu ağaçlar bahçe içindeyseler, 290  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

10. Birisi elma ya da armut ağacını keserse,2913 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11. [Kesilen] bu ağaçlar bahçe içindeyseler, 292 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

12. Birisi turp, fasulye, bezelye, mercimek tarlasına ya da benzeri bir tarlaya hırsızlık 

için girmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 293  3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

13. Birisi başkasının arazisinden ürün çalmışsa ve onu atla ya da arabayla kendi evine 

taşımışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 294 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

 
 

288 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
289 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
290 Malberg`de ortopondo olarak geçmektedir.  
291 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
292 Malberg`de ortobaum olarak geçmektedir.  
293 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
294 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
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14. Sırtında taşıyabileceği kadarını çalmışsa,295 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

15. Birisi başkasının tarlasında dikili bir ağacı kesmişse,296 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

16. Birisi başkasının arazisindeki sabana itiraz etmişse, dışarı çıkarmışsa ya da engel 

olmuşsa,297 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

17. Birisi başkasının otlağını biçmişse, biçtiği otları kaybetsin, ek olarak 15 solidus 

ödemekle cezalandırılsın. Eğer oradan kendi evine arabayla ot götürüp bırakmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, 298  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

18. Kendi sırtında taşıyabileceği kadarını almaya kalkışmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 299  3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

19. Birisi başkasının üzüm bağındaki üzümleri gizlice toplamışsa ve yakalanmışsa,300 

15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

20. Şarabı oradan alıp atla ya da arabayla kendi evine götürüp bırakmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 301 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

295 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
296 Malberg`de ortaba(um) olarak geçmektedir.  
297 Malberg`de achuuerpho olarak geçmektedir.  
298 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
299 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
300 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
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21. Tahıl hasadı hakkında da benzer şekilde davranılmalıdır. 

22. Birisi başkasının etrafı çevrili alanına girmişse, 302  15 solidus ödemekle 

cezalandırılsın. 

23. Birisi ormanda başkasına ait bir malzemeyi ya da odunları çalmışsa, kesmişse ya da 

yakmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 303  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

24. Birisi bir yerden kesilmiş başkasına ait malzemeyi304 gizlice çalmaya kalkışmışsa,305 

3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

25. Birisi başkasının ormanında, başkasının odunlarını çalmışsa, 3 solidus ödemekle 

cezalandırılsın. 

26. Birisi belirlenmiş yıldan sonra bir ağacı kesmeye kalkışmışsa hiçbir ceza almasın. 

Eğer o yıldan önce kesmişse, 306 3 solidus ödemekle cezalandırılsın. 

27. Birisi nehirden yılan balığı [yakalamak için konulan] ağı307 çalmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 308 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

301 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
302 Malberg`de (u)rbis via la(c)ina olarak geçmektedir.  
303 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
304 23. maddede verilen ceza, 24.maddedekinin beş katıdır, dolayısıyla 23. maddedeki malzeme daha 

değerlidir. 24. maddede bir tarafından kesilmiş deniyor. Belki de 23. maddede bahsedilen malzeme her iki 

tarafından kesilmiş ve inşa faaliyeti için hazırlanmış bir malzeme idi. B. Löfstedt, 1998, s. 246. 
305 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
306 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
307 Löfstedt`e göre hiçbir yılan balığı ağ ile yakalanamayacağı için burada huni biçiminde tuzak şeklinde 

yapılmış kutu kastedilmektedir. B. Löfstedt, 1976, 246. 
308 Malberg`de obdobbo olarak geçmektedir.  
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28. Birisi nehirden kazıklı balık ağı [dalyan], fanyalı ağ ya da taraklı balık ağı (çapari) 

çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 309  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

29. Birisi kilitli olmayan bir kilere310 zorla girmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 311 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

30. Birisi kilitli olan bir kilere zorla girmişse,312 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. Oradan hiçbir şey almamışsa, 313  sadece zorla 

girdiği için, 15 solidus ödemekle cezalandırılsın. 

31. Birisi başkasının tarlasını314 sürmüş ama ekmemişse,315 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

32. Birisi başkasının tarlasını sürmüşse ve ekmişse,316 45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

33. Birisi başkasının kölesiyle, efendisinin bilgisi olmadan, ticari iş yapmışsa,317 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

34. Birisi bir kadının bileziğini çalmışsa, 318  3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

309 Malberg`de naschus texaca olarak geçmektedir.  
310 Screona: kiler, mahzen, depo. J. F. Niermeyer, 1976, s. 947. 
311 Malberg`de obdo olarak geçmektedir.  
312 Malberg`de streonas antedio olarak geçmektedir.  
313 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
314 Sahibinden habersiz bir eylemden bahsedilmektedir. 
315 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
316 Malberg`de obrepo andre scrippas olarak geçmektedir.  
317 Malberg`de theolasina olarak geçmektedir.  
318 Malberg`de subto olarak geçmektedir.  
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35. Birisi sahibinin bilgisi olmadan, başkasının evine el koymuşsa,319 30 solidusa denk 

gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXVIII. Gizli [Adam] Kiralamalar 

1. Birisi, başkasını öldürsün diye, birini gizlice kiralamak istemişse ve bu sebepten 

kiralanan kişi ücret almışsa ama [kiralayan kişi] eylemi tamamlamamışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 320 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

2. Gizlice kiralanan kişi, ücreti aldıktan sonra, birini öldürmek istemiş ama yapmamışsa 

ve bu ona kanıtlanmışsa, 321  62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Bu kiralama üçüncü bir kişi aracılığıyla yapılmışsa ve bu kanıtlanmışsa,322 doğuştan 

özgür olan o üçüncü kişinin 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. Ayrıca veren, alan ve aracı olanların her biri 62,5 

solidus ödemekle cezalandırılsın. 

XXIX. Sakatlamalar 

1. Birisi başkasının elini ya da ayağını sakatlamışsa, gözüne vurmuşsa ya da gözünü 

oyup çıkarmışsa, kulağını ya da burnunu kesmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 323 100 

solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

319  Malberg`de alachiscido olarak geçmektedir. Fölstedt, burada geçen "traxerit"`in edebi anlamının 

"zorla sürükleyerek götürmek" olduğunu belirtmekte ve Geffckens`in bu konudaki yorumu ile 

kıyaslanmasını istemektedir: "çoğunlukla veya tamamen tahtadan inşa edilmiş Sal Franklarına ait bu ev, 

tüm köşeleri çıplak toprağa yayılmamış şekilde durmaktadır, kolayca parçalanabilir ve başka yerde hızlıca 

yeniden inşa edilebilir özelliktedir." B. Fölstedt, 1998, s. 246. 
320 Malberg`de morter olarak geçmektedir.  
321 Malberg`de morter olarak geçmektedir. 
322 Malberg`de morter olarak geçmektedir. 
323 Malberg`de sicti olarak geçmektedir.  
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2. Birisi başkasının elini kesmişse ve o sakatlanmış el sarkmışsa,324 62,5 solidusa denk 

gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. O el kopmuşsa,325 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla326 cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

4. Birisi başkasının el ya da ayak başparmağını kesmişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 327 50 

solidusa denk gelen 2000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Sakatlanmış olan baş parmak sarkmışsa,328 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. İkinci [işaret] parmağını yani ok atan parmağını kesmişse,329 35 solidusa denk gelen 

1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Geriye kalan diğer parmakları yani üçünü, aynı zamanda, bir darbede kesmişse,330 45 

solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. İki parmak kesmişse, 35 solidus ödemekle cezalandırılsın. 

9. Bir parmak kesmişse 30 solidus ödemekle cezalandırılsın. Orta parmağı kesmişse,331 

15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Dördüncü 

parmağı [yüzük parmağını] kesmişse, 332  9 solidus ödemekle cezalandırılsın. Küçük 

[serçe] parmağı kesmişse,333 15 solidus ödemekle cezalandırılsın. 

 
 

324 Malberg`de chaminus olarak geçmektedir.  
325 Malberg`de secthe olarak geçmektedir.  
326 H10 nolu yazmada "100 solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir" 

denmektedir. 
327 Malberg`de alachtamo olarak geçmektedir.  
328 Malberg`de alachtamo chaminis olarak geçmektedir 
329 Malberg`de alachtamo brioritero olarak geçmektedir 
330 Malberg`de chaminis olarak geçmektedir.  
331 Malberg`de taphano olarak geçmektedir.  
332 Malberg`de melachano olarak geçmektedir.  
333 Malberg`de minecleno olarak geçmektedir.  
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10. Ayak kesilmişse ama sakatlanmış halde yerinde kalmışsa,334 45 solidusa denk gelen 

1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11. O ayak kesilmişse [yerinden kopmuşsa], 335  62,5 solidusa denk gelen 2500 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

12. Birisi başkasının gözünü vurup çıkartmışsa, 336  62,5 solidusa denk gelen 2500 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

13. Birisi başkasının burnunu kesmişse, 337  45 solidusa denk gelen 1800 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

14. Birisi başkasının kulağını kesmişse, 338  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

15. Birisi başkasının dilini konuşamayacak derecede kesmişse,339 100 solidusa denk 

gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

16. Birisi başkasının dişini kırmışsa, 340  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

17. Birisi doğuştan özgür birini hadım etmişse ya da sakat kalacağı yerden erkeklik 

organını kesmişse,341 100 solidus ödemekle cezalandırılsın. 

18. Erkeklik organını tamamen kesmişse,342 doktor için ödenecek 9 solidus haricinde, 

200 solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

334 Malberg`de chuldachina chamin olarak geçmektedir.  
335 Malberg`de chuldachina sichte olarak geçmektedir.  
336 Malberg`de lichauina olarak geçmektedir.  
337 Malberg`de frasito olarak geçmektedir.  
338 Malberg`de channichleora olarak geçmektedir.  
339 Malberg`de alchaltea olarak geçmektedir.  
340 Malberg`de inchlauina olarak geçmektedir.  
341 Malberg`de gaferit olarak geçmektedir.  
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XXX. Kötü Sözler /Hakaretler 

1. Birisi başkasına homoseksüel343 demişse,344 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

2. Birisi başkasına pis 345  demişse, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Bir erkek ya da kadın, doğuştan özgür bir kadına fahişe demişse ama 

kanıtlanamamışsa,346 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

4. Birisi başkasına tilki demişse, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi başkasına tavşan demişse, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Doğuştan özgür bir adam başkasını kalkanını atmak ve kaçmakla suçlamışsa ama 

kanıtlanamamışsa,347  3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

7. Birisi başkasına muhbir ya da yalancı demişse ama kanıtlanamamışsa,348 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 

 
 

342 Malberg`de alacharde olarak geçmektedir.  
343 Cenitus: Cinaedus`dan gelmektedir. C. D. F. Du Cange, vol.II, s. 255. 
344 Malberg`de quintuc olarak geçmektedir.  
345 Concacatus: sordidatus, pis, yırtık pırtık kıyafetli, pespaye, sefil. C. D. F. Du Cange, vol.II, s. 475. 
346 Malberg`de strabo olarak geçmektedir.  
347 Malberg`de austrapo olarak geçmektedir.  
348 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
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XXXI. Yol Kesme 

1. Birisi doğuştan özgür bir adamın349 yolunu kesmişse ya da onu darp etmişse,350 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi doğuştan özgür bir kadının ya da kızın yolunu kesmişse ya da darp etmişse,351 

45 solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi değirmene giden yolu kesmişse, 352 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXXII. Doğuştan Özgürlerin Bağlanması 

1. Birisi doğuştan özgür birini sebepsiz yere bağlamışsa,353 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi bizzat o kişiyi bağlamışsa ve bağlanmış kişiyi başka bir yere götürmüşse,354 45 

solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Bir Romalı bir Frankı sebepsiz yere bağlamışsa, 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Bir Frank bir Romalıyı sebepsiz yere bağlamışsa, 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi, bağlanmış olan birini, kontun yanından küstahça ya da zor kullanarak alıp 

götürmüşse,355 bunu hayatıyla ödesin. 

 
 

349 Baro,-inis: adam. J. F. Niermeyer, 1976, s. 85. 
350 Malberg`de via lacina olarak geçmektedir.  
351 Malberg`de urbis via lacina olarak geçmektedir.  
352 Malberg`de urbis via lacina olarak geçmektedir. 
353 Malberg`de (obrepus) andrepus olarak geçmektedir.  
354 Malberg`de antrepus olarak geçmektedir.  
355 Malberg`de mith(i)o frasta(t)i(th)o olarak geçmektedir.  
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XXXIII.  Avlanan Hayvanların Çalınması 

1. Birisi avlanmış farklı hayvanlardan, kuşlardan, balıklardan çalmışsa ve saklamışsa,356 

kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 

solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Aynı 

yasanın hem kuş avcılığında hem de ağ ile balık tutmada gözetilmesi uygundur. 

2. Birisi avlanmak için ehlileştirilmiş, evcil işareti olan bir geyiği çalmışsa ya da 

öldürmüşse ve geyiği çalan kişiye, sahibinin onu av sırasında kullandığı ve onunla iki 

ya da üç hayvan öldürdüğü şahitlerle kanıtlanmışsa,357 45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi, o zamana kadar avda yer almamış başkasına ait evcil bir geyiği çalmışsa ya da 

öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 358  30 solidusa denk gelen 1200 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi, başkasının köpeklerinin kovaladığı ve yorduğu, başkasına ait halsiz bir geyiği 

çalmışsa ya da saklamışsa,359 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

5. Birisi, köpeklerin kovaladığı halsiz bir domuzu öldürmüşse,360 15 solidusa denk gelen 

600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXXIV. Çit Hırsızlığı  

1. Birisi çitin bağlandığı ya da çiti tutan üç kazığı çalmışsa ya da kesmişse, üç çit 

çubuğunu çalmışsa ya da yıkmışsa, kazığı ya da çiti tutan dalların düğümlerini kesmişse 

 
 

356 Malberg`de leudardi olarak geçmektedir.  
357 Malberg`de trouuidio olarak geçmektedir.  
358 Malberg`de trouuidio (chamstala) olarak geçmektedir. 
359 Malberg`de trochuuido olarak geçmektedir.  
360 Malberg`de haroassina olarak geçmektedir.  
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ve bu ona kanıtlanmışsa,361 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

2. Birisi başkasının çit parmaklığını yakmışsa,362 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi filizlendikten sonra, başkasının mahsülü üzerinde (boylu boyunca) tırmık 

çekmişse ya da yol olmadığı halde mahsül üzerinden arabayla geçmişse,363 3 solidusa 

denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi, filizleri artık iyice büyümüş başkasının tarlası üzerinden yol ya da patika 

olmadığı halde arabayla geçmişse, 364  15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi kötü niyetle, hırsızlıktan edinilmiş bir şeyi, başkasının çitle çevrili bahçesine, 

evine ya da herhangi başka bir yere koymuşsa, evin ya da çitle çevrili bahçenin sahibi 

bunu bilmiyorsa ve o şey orada bulunmuşsa, 365  62,5 solidusa denk gelen 2500 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXXV. Kölelerin Soyulmaları ya da Cinayetleri 

1. Eğer bir köle, kendisi gibi erkek ya da kadın bir köleyi öldürmüşse ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 366 kölelerin sahipleri katili kendi aralarında bölüşsünler. 

2. Doğuştan özgür birisi başkasının kölesine saldırmış, onu soymuş ve ondan değeri 40 

denariusun üzerinde olan bir şey almaktan dolayı suçlu bulunmuşsa,367 30 solidusa denk 

gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

361 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
362 Malberg`de bila olarak geçmektedir.  
363 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
364 Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
365 Malberg`de ferthebero olarak geçmektedir.  
366 Malberg`de theole(o)di, theoleodinia olarak geçmektedir.  
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3. Aldığı şeyin değeri 40 denariustan azsa, 368 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi başkasının kölesini dövdüyse ve onu 40 geceden fazla işinden alıkoyduysa,369 1 

solidus ve 1 triens370 ödemekle cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Doğuştan özgür birisi başkasının yarı özgür adamını soymuşsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 371  35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.   

6. Birisi başkasının ölü kölesini gizlice soymuşsa ve ondan değeri 40 denariustan fazla 

bir şey almışsa,372 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

7. Çalıntı malların değeri 40 denariustan azsa, 373 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. Başkasının kölesi ya da yarı özgür adamı, doğuştan özgür birini öldürmüşse, katil, 

onun kefaretinin yarısı için öldürülmüş kişinin akrabalarına teslim edilsin. Kölenin 

sahibi de kefaretin diğer yarısını kendisinin ödeyeceğini bilsin.  

 Sahibi yasaya uygun şekilde kendisini mahkemede savunabileceğini bilirse, 

kefaret ödemez.  

9. Birisi ev içinde çalışan erkek köleyi, ki o horogaudo`dur, ev içinde çalışan kadın 

köleyi, demirciyi, kuyumcuyu, domuz çobanını, şarap tüccarını ya da ahır işçisini 

 
 

367 Malberg`de rencusmosido olarak geçmektedir.  
368 Malberg`de theomosido olarak geçmektedir.  
369 Malberg`de daudinario olarak geçmektedir.  
370 Altın solidusun üçte birine denk gelen altın paradır. Frank kaynaklarında triens olarak da geçmektedir. 
371 Malberg`de letosmosido olarak geçmektedir.  
372 Malberg`de theofriomosido olarak geçmektedir.  
373 Malberg`de theofriomosido olarak geçmektedir. 
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kaçırmışsa ya da öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa,374 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Barışın tesisi için kamu otoritesine 

ödenen para ve tazminat, kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan 

ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 denariustur. Hepsi beraber toplamda 

75 solidus eder. 

XXXVI. Dört Ayaklılar İnsan Öldürmüşlerse 

 Birisi ne tür olursa olsun dört ayaklı evcil bir hayvan tarafından öldürülmüşse ve 

bu şahitlerle kanıtlanmışsa, önceden yasayı uygulamadığı için, dört ayaklının sahibi 

tazminatın yarısını ödeyeceğini hesaba katsın. Suçu işleyen dört ayaklı hayvanı 

tazminatın diğer yarısı olarak isteyen kişiye teslim etsin. (Eğer hayvanın sahibi suçun 

hayvanda olduğunu kabul etmemişse, yasaya göre sonradan kendisini savunabilir ve 

hayvan için hiçbir şey ödemez) 

XXXVII. İz Sürme 

1. Birisi öküz, inek, at ya da herhangi bir hayvanı hırsızlık sonucu kaybetmişse ve onu, 

izini sürerek üç gecede bulmuşsa, hayvanın başında olan kişi onu satın aldığını ya da 

takas ettiğini söylemiş ya da ilan etmişse, iz süren kişi üçüncü kişi vasıtasıyla mallarını 

elde etmelidir. 

2. Kendi mallarını arayan adam üç gece geçtikten sonra onları bulmuşsa, malların 

yanında olan kişi, onları satın aldığını ya da takas ettiğini söylemişse, o kişinin [malların 

yanında bulunan kişinin] mallara el koymasına izin verilmelidir.  

3. İz süren kişi malını tanıdığını söylemiş, bu diğer kişi tarafından yalanlandığı halde, 

ne üçüncü kişi vasıtasıyla mala sahip olmak istemiş ne de yasaya göre güneşin 

 
 

374 Malberg`de t(e)xaga ya da amb(ah)t(o)nia olarak geçmektedir.  
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batışını375 beklememişse, kendisine ait olduğunu söylediği şeyi zorla alıp götürdüğü ona 

açıkça gösterilmişse, 376  30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

XXXVIII. At ya da Kısrak Hırsızlığı 

1. Birisi tekerlekli saban377 çeken bir atı çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa,378 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 solidusa 

denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi bir Frank`tan damızlık erkek at [aygır] çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa,379 

kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 

solidusa denk gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi kısırlaştırılmış bir at çalmışsa,380 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman 

için yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi krala ait damızlık erkek at381 çalmışsa,382 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 90 solidusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. 

5. Birisi bir damızlık atı, yedi ya da 12 kısraktan oluşan kendi sürüsüyle, çalmışsa ve bu 

ona kanıtlanmışsa, kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye 

 
 

375 Solem collocare: karşı tarafın aksi kanıt bulmakta başarısız olması için güneşin batışını beklemek. J. F. 

Niermeyer, 1976, s. 201. Özel bir Frank ifadesidir. 
376 Malberg`de mithio frastatitho olarak geçmektedir.  
377 Carruca: tekerlekli saban. J. F. Niermeyer, 1976, s. 148. 
378 Malberg`de chanzacho olarak geçmektedir.  
379 Malberg`de uuadred olarak geçmektedir.  
380 Malberg`de chanzisto olarak geçmektedir.  
381 Waranio: damızlık at, aygır. J. F. Niermeyer, 1976, s. 1127.  
382 Malberg`de scelho olarak geçmektedir.  
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ek olarak, 383  62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

6. Eğer sürü aygırla birlikte yedi baştan daha azsa ve bu ona kanıtlanmışsa, kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 62,5 solidusa denk 

gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.    

7. Birisi hamile bir kısrağı almışsa ve bu ona kanıtlanmışsa,384 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

8. Birisi bir ya da iki yaşında bir tay385 çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa,386 kayıp malın 

değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk 

gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. Birisi, annesini takip eden [sütten kesilmemiş] bir tay çalmışsa ve bu ona 

kanıtlanmışsa,387 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek 

olarak, 3 solidusa denk gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

10. Birisi başkasının kısrağına vurmuşsa, 388  kayıp malın değeri ve kullanılamadığı 

zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

383 Malberg`de sonista olarak geçmektedir.  
384 Malberg`de marthi olarak geçmektedir.  
385 Pulletrus: tay. J. F. Niermeyer, 1976, s. 871. 
386 Malberg`de mar(f)ole(n) olarak geçmektedir.  
387 Malberg`de nare olarak geçmektedir.  
388 Tribattere: Kan çıkmadan çokça vurmak. C. D. F. Du Cange, vol. VIII, s. 175. Malberg`de stalachia 

olarak geçmektedir.  



 
 

88 
 

11. Birisi at ya da kısrak çalmışsa,389 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için 

yapılan ödemeye ek olarak, 35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

12. Birisi sahibinin bilgisi dışında, başkasının damızlık atını kısırlaştırmışsa, 390  15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir ve (damızlık 

atın hizmet ettiği) her bir kısrak için bir triens ödemelidir. 

13. Birisi kibirle ya da düşmanlıkla başkasının atlarına ya da kısraklarına vurmuşsa ya 

da sakatlamışsa,391 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

14. Birisi, sahibinin onayı olmadan, başkasının atının kuyruğunu kesmişse, 392  kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 3 solidusa denk 

gelen 120 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XXXIX. Adam Kaçırmalar 

1. Birisi başkasının kölelerinin393 aklını çelmek istemişse ve bu ona kanıtlanmışsa,394 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

389 Malberg`de azisto olarak geçmektedir.  
390 Malberg`de andechabina olarak geçmektedir.  
391 Malberg`de stalachia olarak geçmektedir.  
392 Excurtare: kuyruğunu kesmek. J. F. Niermeyer, 1976, s. 390. Malberg`de leodardi olarak geçmektedir.  
393 Mancipium kelimesi eski bir kölelik tipi olarak tanımlanmakla birlikte, bazen servus (erkek köle) ile 

farklı anlamda çoğunlukla ise aynı anlamda kullanılmaktadır. Özel bir anlam taşımadığı için X.yüzyıldan 

itibaren yerini servus`a bırakmıştır. D. Barthelemy, The Serf, the Knight an the Historian, Cornell 

University Press, USA, 2009, s.69, 84-86. Roma döneminde taşınmaz mülke bağlı topraksız işçi köle 

anlamında servus`un benzeridir. Hem erkek köle servus`u hem kadın köle ancilla`yı karşılayan cins 

belirtmeyen genel bir tanıma sahiptir. Malvarlığının farklı bir parçası olan köle kavramını işaret 

etmektedir. Hukuk metinlerinde servus ile birbirinin yerine kullanılmıştır. C. I. Hammer, A Large-Scale 

Slave Society of the Early Middle Ages, Routledge, UK, 2002, s. 12. Bavyera hukukunda miras 

bırakılabilir bir maldır. VII. yüzyılda servus, mancipium başlığı altında sayılmaktadır. Mancipium`un 

içinde hem erkek hem kadın köle dâhil edilmektedir. C. Sutt, Slavery in Arpad-era Hungary in a 

Comparative Context, Brill, Netherlands, 2015, s. 61, 81. VI. yüzyılın tamamında işçi köle anlamında 

kullanılır. J. Banaji, Theory as History, Brill, Netherlands, 2010, s. 235. 
394 Malberg`de obscult olarak geçmektedir.  
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2. Birisi başkasına ait bir köleyi kaçırmışsa, deniz aşırı götürmüşse ve köle orada kendi 

sahibi tarafından bulunduktan sonra, köleyi kendi vatanından kaçıran kişi kamu 

mahkemesine çağrılmışsa, [köle sahibinin mahkemeye] üç şahit getirmesi gerekir. Köle 

deniz ötesinden döndüğünde, [köle sahibi] kaçıranı başka bir mahkemeye tekrar 

çağırmalı, kendisi de uygun üç şahit getirmelidir. Üçüncü mahkeme için de benzer 

şekilde davranılmalıdır. Bu dokuz kişi, [kendisini] kaçıran kişi hakkında konuşan köleyi 

üç mahkemede de eşit bir şekilde dinlediklerine dair yemin etmelidir. Sonra onu kaçıran 

kişinin,395 kayıp malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 

35 solidusa denk gelen 1400 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Kölenin 

kaçırılmayla ilgili bu üç ifadesi mahkemede kabul edilse bile, akılcı davranılarak, köleyi 

kaçıranların ve [götürüldüğü] çiftliklerin isimlerinin köle sahibi tarafından daima eşit 

şekilde verilmesi gerekir. 

3. Birisi doğuştan özgür birini kaçırmışsa, satmışsa ve sonra o kişi kendi vatanına 

dönmüşse,396 100 solidus ödemekle cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

4. Birisi doğuştan özgür birini satmışsa ve o kişi sonradan vatanına dönmemişse, kesin 

bir delil de yoksa [suçlanan kişi] tıpkı cinayet davasındaki gibi yemin edecek yemin 

yardımcıları bulsun. Yemin yardımcıları bulamamışsa,397 200 solidusa denk gelen 8000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi bir Romalıyı kaçırmışsa, 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 

 

 
 

395 Malberg`de uuiridarium olarak geçmektedir.  
396 Malberg`de chalde ficho olarak geçmektedir.  
397 Malberg`de frio falcono olarak geçmektedir.  
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XL. Köle Hırsızlıkla Suçlanmışsa 

1. Köle hırsızlıkla suçlanmışsa ve bu suçlama, doğuştan özgür bir adamın 600 denarius 

tazminat ödemek zorunda kalacağı türden bir suçlamaysa, sehpa üzerine yatırılıp 120 

kırbaç darbesi alsın.  

2. İşkenceden önce itiraf etmişse ve bu hırsızlıkta kölenin sahibiyle birlikte olduğu 

sabitse,  kölenin sahibi kendi sırtı için 3 solidusa denk gelen 120 denarius ödesin ve 

çalınan malın değerini tanzim etsin. 

3. Eğer doğuştan özgür bir kişinin 35 solidusa denk gelen 1400 denarius ödeyebileceği 

türden daha büyük bir suç işlemişse, benzer şekilde köle 120 kırbaç darbesi alsın. 

4. İşkence altındayken itiraf etmemişse, ona işkence yapan kişi, sahibinin rızası 

olmadığı halde, köleye işkence yapmak istemişse, kölenin sahibine tazminat ödemesi 

gerekir. Eğer köle sonrasında daha büyük bir işkenceye maruz bırakılmış ve o zaman 

itiraf etmişse, sahibi hakkında söylediği hiçbir şeye inanılmaz. Ona işkence eden kişi o 

köleyi hâkimiyeti altına alacaktır. Bundan dolayı zaten tazminat alan kölenin sahibi, 

kendi kölesi karşılığında ücret de almalıdır. Eğer daha önceki işkence sırasında, yani 

120 kırbaç darbesi sırasında, itiraf etmişse, ya hadım edilsin ya da 6 solidusa denk gelen 

240 denarius ödesin. Kölenin sahibi de çalınan malın değerini gerekli kişiye ödesin. 

5. Eğer doğuştan özgür birinin ya da bir Frankın 200 solidusa denk gelen 8000 denarius 

ödemekle cezalandırılandırılacağı türden bir suçla suçlanıyorsa, köle 15 solidus yani 

600 denarius ödesin. Eğer doğuştan özgür birinin 45 solidus denk gelen 1800 denarius 

ödemekle cezalandırılabileceği daha büyük bir suçla suçlanıyorsa ve işkence sırasında 

itiraf etmişse idam cezasına çarptırılmalıdır. 

6. Köle böyle bir suçla suçlanıyorsa, varsa kölenin sahibi, kendi kölesini yasal 

işkencelere teslim etmesi gerektiği konusunda davacı tarafından uyarılmalıdır. Ayrıca 
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davacı hem, en az serçe parmak ya da ona denk kalınlıkta olan çubukları398 hem de 

kölenin yatırılması gereken sehpayı hazır etmelidir.  

7. Eğer kölenin sahibi köleyi işkenceye teslim etmeye yanaşmazsa ve eğer köle de 

oradaysa, hemen davacı kölenin sahibi [nin kabul etmesi] için güneş batana kadar 

beklemelidir. O zaman davacı, kölenin sahibi kölesini işkenceye teslim etsin diye, yedi 

gece içinde bir mahkeme tarihi belirlemelidir. 

8. Yedi gece tamamlandıktan sonra köleyi teslim etmeye yanaşmamışsa, davacı şahitler 

huzurunda güneş batana kadar tekrar beklemelidir. Böylece ikinci bir yedi geceye kadar 

dava görülmelidir yani ilk uyarıdan itibaren 14 gece içinde dava tamamlanmalıdır. 

9. Eğer 14 gece dolduğunda kölesini işkenceye vermek istememişse, tüm davayı ya da 

tazminatı kölenin sahibi üstlensin. Bu demektir ki, eğer doğuştan özgür birinin 15 

solidusa denk gelen 600 denarius ödeyebileceği bir suçsa, bizzat sahip bunu ödesin. 

Eğer doğuştan özgür birinin 35 solidusa denk gelen 1400 denarius ödeyebileceği daha 

büyük bir suçsa, aynı şekilde sahip ödesin. Doğuştan özgür birinin 45 solidusa denk 

gelen 1800 denarius ödeyebileceği bundan daha büyük bir suç işlemişse ve sahibi 

köleyi vermemişse, kölenin değerini ve çalışmadığı zamanki zararı ödesin diye bu 

rakama ulaşılana kadar alıkonulsun. Eğer köle daha büyük bir suçla suçlanmışsa, suçu 

işleyen kölenin sahibi köle gibi değil ama doğuştan özgür biri gibi, ödemek için tüm 

tazminatı kendi üzerine alsın.  

10. Bir şeyle suçlanan köle orada değilse, o zaman kölenin sahibi davacı kişi tarafından 

üç şahit huzurunda, kölesini yedi gece içinde teslim etmesi konusunda uyarılmalıdır. 

Eğer sahibi bunu yapmamışsa, davacı şahitlerle güneş batana kadar beklesin. Sahibi 

ikinci yedi gece içinde kölesini teslim etmemişse, ona üçüncü kez yedi gecelik bir süre 

 
 

398 Kırbaçlama işkencesi sırasında kullanılacak çubuklardır. 
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verilsin, yani toplam rakam 21 geceye kadar gelsin. Eğer üçüncü kez verilen sürenin 

sonunda kölesini bağlanmış halde teslim etmek ve işkenceye göndermek istememişse, 

ve davacı her gün onun için güneş batana kadar beklemişse, o zaman kölenin sahibi, 

yukarıda söylediğimiz gibi, köle gibi değil doğuştan özgür biri gibi, tüm davayı üzerine 

alsın ve eğer kabul ederse, davacıya tüm tazminatı ödesin. 

11. Eğer bir kadın köle, erkek kölenin hadım edilmesi gereken türde bir suçla 

suçlanmışsa, sahibi tarafından onun yerine ödeme yapılması uygun görülmüşse, 6 

solidusa denk gelen 240 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir ya da 240 

kırbaç darbesi almalıdır. 

12. Eğer köle, hırsızlığı özgür biriyle yapmışsa, çalınan şeyi paylaştığı takdirde, kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, zararın iki 

katını ödesin, özgür olan ise dört katını ödesin.  

 XLI. Doğuştan Özgürlerin Cinayetleri 

1. Birisi doğuştan özgür bir Frank`ı ya da Sal Franklarının hukukuna göre yaşayan bir 

yabancıyı öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 399  200 solidusa denk gelen 8000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

2. Birisi öldürdüğü kişiyi kuyuya atmışsa ya da suyun altında tutmuşsa,400 600 solidusa 

denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Yukarıda 

söylediğimiz gibi, bir şekilde saklanmış olduğu için cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. 

 
 

399 Malberg`de leodi olarak geçmektedir.  
400 Malberg`de mathleodi olarak geçmektedir.  
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3. Öldürdüğü kişiyi/yaptığı işi gizlememişse, 401  200 solidusa denk gelen 8000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Öldürdüğü kişinin üzerini dallarla ya da derilerle örtmüşse ya da benzer şeylerle 

gizlemişse ve bu ona kanıtlanmışsa, 402  600 solidusa denk gelen 24000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi kralın silahlı koruma grubundan 403  birini ya da doğuştan özgür bir kadını 

öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa, 404  600 solidusa denk gelen 24000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Birisi öldürdüğü kişiyi405 kuyuya ya da suya atmışsa, 1800 solidusa denk gelen 72000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Öldürdüğü kişinin üzerini dallarla ya da derilerle örtmüşse ya da benzer şeylerle 

gizlemişse, 406  1800 solidusa denk gelen 72000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

8. Birisi kralın sarayına mensup bir Romalıyı öldürmüşse407 ve bu ona kanıtlanmışsa,408 

300 solidusa denk gelen 12000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

9. Birisi kralın sarayına mensup olmayan toprak sahibi bir Romalıyı öldürmüşse ve onu 

öldürmüş olduğu kanıtlanmışsa, 409  100 solidusa denk gelen 4000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

401 Malberg`de moantheuthi olarak geçmektedir.  
402 Malberg`de matteleodi olarak geçmektedir.  
403 Trustis: Kralın silahlı koruma grubu (silahlı muhafızları). J. F. Niermeyer, 1976, s. 1047. Antrustio: 

Silahlı koruma grubu üyesi, J F. Niermeyer, 1976, s. 48.  
404 Malberg`de leodi olarak geçmektedir 
405 6. ve 7. maddeler 1. ve 2. madde ile aynı gibi görünmekle birlikte, ilk iki madde özgür bir Frank ya da 

Sal Frankları hukukuna göre yaşayan kişiler için, 6. ve 7. maddeler geri kalanlar için geçerlidir. 
406 Malberg`de matteleodi olarak geçmektedir. 
407 Maddede pasif yapı verilmekle birlikte aktif çevrilmiştir. 
408 Malberg`de leudi olarak geçmektedir.  
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10. Birisi vergi veren bir Romalıyı öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa,410 62,5 solidusa 

denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11. Birisi, düşmanları tarafından oraya terkedilmiş, elleri ve ayakları olmayan doğuştan 

özgür birini bir kavşakta bulmuşsa ve onu öldürmüşse ve bu ona kanıtlanmışsa,411 100 

solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11a. Birisi doğuştan özgür birini izinsiz darağacından412 almışsa,413 45 solidusa denk 

gelen 1800 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

11b. Birisi, düşmanları tarafından kazığa geçirilmiş bir insanın başını, düşmanların izni 

olmadan indirmişse,414 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

12. Birisi doğuştan özgür birini kuyuya atmışsa ve o kişi oradan canlı çıkmışsa,415 100 

solidusa denk gelen 4000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

13. Birisi doğuştan özgür birini nehre 416  itmişse, 417  100 solidusa denk gelen 4000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

14. Birisi, doğuştan özgür birini yukarıda belirtilen herhangi bir suçla itham etmişse ve 

bundan dolayı adam ölmüşse, 418  100 solidusa denk gelen 4000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

409 Malberg`de uualaleodi olarak geçmektedir.  
410 Malberg`de uualaleodi olarak geçmektedir. 
411 Malberg`de friofalto uuasbucho olarak geçmektedir.  
412 Bargus: darağacı. J. F. Niermeyer, 1976, s. 85. 
413 Abbatiderit yani amoverit ya da dejecerit. C. D. F. Du Cange, vol. I, s. 9. 
414 Malberg`de rabanal olarak geçmektedir.  
415 Malberg`de callissolio olarak geçmektedir.  
416 Pelagus: nehir ya da göl suyu. J. F. Niermeyer, 1976, s. 782. 
417 Malberg`de phimarina olarak geçmektedir.  
418 Malberg`de agoepha olarak geçmektedir.  
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15. Birisi, doğuştan özgür bir kızı, çocuk sahibi olmadan önce öldürmüşse, 419  200 

solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

16. Birisi, doğuştan özgür bir kadını, emzirmeye başladıktan sonra öldürmüşse, 600 

solidusa denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

17. Orta yaşı geçtikten ve artık çocuk sahibi olamayacak yaşa geldikten sonra bir kadını 

öldürmüşse, 200 solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

18. Birisi uzun saçlı bir erkek çocuğu öldürmüşse, 600 solidusa denk gelen 24000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

19. Birisi, hamile bir kadını öldürmüşse, 600 solidusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. 

20. Birisi, ana rahmindeki bir bebeği ya da isim konulmadan önce bir bebeği 

öldürmüşse, 100 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

21. Birisi, doğuştan özgür birini kendi evinin içinde öldürmüşse, 420  600 solidusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

XLII. Silahlı Bir Grup [Çete] Tarafından İşlenen Cinayetler 

1. Birisi çete oluşturup, doğuştan özgür birine kendi evinde saldırmışsa ve onu orada 

öldürmüşse, 421  600 solidusa denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. Öldürülmüş olan adam, kralın yeminli silahlı muhafızlarından biriyse ve 

 
 

419 Malberg`de hismala olarak geçmektedir.  
420 Malberg`de amestalio olarak geçmektedir.  
421 Malberg`de chambistalia olarak geçmektedir.  
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onu öldürmüş olduğu kanıtlanmışsa, 1800 solidusa denk gelen 72000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Öldürülen kişi kralın silahlı muhafızlarından değilse, 600 solidusa denk gelen 24000 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Öldürülen kişinin bedeni üç ya da daha fazla yara almışsa, çetede olduğu kanıtlanan 

suçlulardan üçünün her biri ayrı ayrı yukarıda belirlenmiş cezayı ödemek zorunda 

bırakılsınlar. Çetedeki diğer üç kişiden her biri,422 90 solidusa denk gelen 3600 denarius 

ödesinler. O gruptan üçüncü üç kişiden her biri 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. Ödeme yapmak zorunda bırakılanlardan her biri 

Malberg`de seolasthasia olarak geçmektedir.  

4. Öldürülen Romalılar, yarı özgürler ve kölelerle423 ilgili, yukarıda belirlenmiş olan 

cezanın yarısı ödensin. 

5. Birisi başkasının çiftlik evini soymuşsa ve oradan bir şeyler çalmışsa, kesin kanıt 

yoksa bile, yarısı [kendisi tarafından] seçilmiş 25 yemin yardımcısıyla [kendisini] 

temize çıkarsın. Yemin yardımcıları bulamamışsa,424  62,5 solidusa denk gelen 2500 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

XLIII. Silahlı Grup [Çete] İçinde İşlenen Cinayet 

1. Dört ya da beş kişinin katıldığı bir ziyafette, katılanlardan biri öldürülmüşse,425 geri 

kalanlar ya suçluyu teslim etmelidir ya da o kişinin ölümü için birlikte ödeme 

yapmalıdırlar.426 Bu yasa o ziyafetteki kişi sayısı yediye kadarsa geçerli olmalıdır. 

 
 

422 Malberg`de druchtelimici olarak geçmektedir.  
423 Puer: köle. J. F. Niermeyer, 1976, s. 870. 
424 Malberg`de alachfalthio olarak geçmektedir.  
425 Malberg`de seolandestadio olarak geçmektedir.  
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2. O ziyafette yedi kişiden fazlası varsa, hepsi sorumlu tutulmamalıdır ama kendisine 

suçu kanıtlanan kişiler, yasaya göre ödeme yapsınlar.  

3. Birisi, evin dışında, yolculuk sırasında ya da tarladayken çete tarafından 

öldürülmüşse ve üç ya da daha fazla yarası varsa, 427  o zaman o çeteden suçları 

kanıtlanan üç kişi o kişinin ölümü için ayrı ayrı ödeme yapmalıdır. Çetede suçu 

kanıtlanmamış daha çok kişi varsa üç kişiden her birinin 30 solidusa denk gelen 1200 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Çetede başka üç kişi varsa onların da 

15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XLIV. Yüzük Parası 

1. Sıkça görüldüğü üzere, bir adam ölmüşse ve ardında bir dul bırakmışsa, kadını [eş] 

almak isteyen kişi, onu almadan önce thunginus ya da centenarius önünde, bu thunginus 

ya da centenarius yerel mahkemeyi toplasınlar diyedir, bunu dile getirmeli ve o 

mahkemede bir kalkana428 sahip olmalıdır, üç adam ona üç gerekçe sormalıdır.  

2. O zaman dul kadını [eş] almak isteyen adamın eşit ağırlıkta 3 solidus ve 1 denariusa 

sahip olması gerekir. Bu solidusların ağırlıklarını ölçmek, belirlemek ve değer biçmek 

için üç kişi orada bulunmalıdır. Bu yapıldığında [durum] onlar için uygunsa, kadına 

sahip olması gereken adam onu [eş olarak] alsın.  

3. Bunu yapmadan kadını almışsa,429 yüzük parasını alması gereken kişiye 62,5 solidusa 

denk gelen 2500 denarius ödemesi gerekir. 

 
 

426 Conjectare: birlikte ödeme yapmak. J. F. Niermeyer, 1976, s. 246. 
427 Malberg`de druchteclidio olarak geçmektedir.  
428  Kalkan, damadın, silahlarla kendisini savunma kabiliyetine sahip özgür bir adam olduğunu 

göstermektedir. T. Rivers, 1986, s. 156.  
429 Malberg`de reipus nichalesinus olarak geçmektedir.  
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4. Yukarıda söylediğimiz gibi, her şeyi hukuka uygun yapmışsa, 3 solidus ve 1 

denariusu yüzük parasını alması gereken kişi alsın. 

5. Yüzük parası alması gereken kişi belirlenmelidir. 

6. Kız kardeşinden olma erkek yeğeni varsa büyük olanı parayı alsın. 

7. Kız kardeşinden olma erkek yeğen yoksa, varsa kız yeğenin büyük oğlu yüzük 

parasını alsın. 

8. Kız yeğenin oğlu yoksa, teyze oğlu430 olan kuzen alsın. Anne tarafından gelen erkek 

kuzenleri431 yoksa, anne tarafından gelen kız kuzeninin oğlu alsın.  

9. Kız kuzenin oğlu yoksa, o zaman annenin erkek kardeşi olan dayı432 yüzük parasını 

alsın.   

10. Dayı yoksa, o zaman o kadına önceden sahip olan adamın erkek kardeşi, mirastan 

pay almayacaksa, yüzük parasını alsın. 

11. Erkek kardeş yoksa, o zaman akrabalık derecesine göre tek tek söylenen yukarıda 

adı geçenlerin dışında, altıncı kuşağa kadar en yakın olan kişi, ölen kocanın mirasından 

pay almayacaksa, yüzük parasını alsın. 

12. Altıncı kuşaktan sonra kimse yoksa, yüzük parası ya da buna dair karar verilen 

miktar devlet hazinesinde toplansın. 

 

 

 
 

430 Editörün dipnotuna göre, burada consobrinus kelimesi yanlış yazılmıştır. Sororis olmalı yani anne 

tarafından kız kardeşin oğlu (teyze oğlu) denmelidir.  
431 Consobrini burada tüm erkek kuzenler anlamında kullanılmıştır. 
432 Ölen kocanın annesinin erkek kardeşi yani ölen kocanın dayısı kastedilmektedir. 
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XLV. Göç Edenler [Taşınanlar, Dışarıdan Gelenler] 

1. Birisi, bir köye433 başka biri [nin davetiyle/ ile yaşamak] için taşınmak434  istemişse 

ve o köyde yaşayanlardan biri ya da bazıları onu [köye] kabul etmek istemişse, ancak, 

onların arasında aksini söyleyen bir kişi bile varsa, o kişi oraya taşınma iznine sahip 

olamaz. 

2. Köydeki bir ya da iki kişinin itirazına rağmen oraya yerleşmeye kalkışmışsa, o 

zaman, [karşı çıkan] kişi, onu uyarmalıdır. Oradan yine de ayrılmak istemezse, onu 

uyaran kişi, kendisine şahitlik etmesi gereken şahitlerle birlikte şöyle demelidir: "Sal 

Frankları Yasası`na göre bu gece burada kalabileceğini sana hatırlatıyorum ve 10 gece 

içinde bu köyden ayrılman gerektiğini de sana hatırlatıyorum." [Aynı kişi] 10 gece 

sonra oraya tekrar gelmeli ve ona, ikinci bir 10 gece içinde gitmesi gerektiğini 

hatırlatmalıdır. Eğer 10 gece sonra oradan ayrılmak istememişse, tekrar üçüncü kez bir 

10 gece daha ek süre vermeli, böylece süre 30 geceye tamamlanmalıdır. Eğer o zaman 

da gitmek istememişse, o zaman onu mahkemeye çağırmalıdır, her hatırlatmada yanında 

olan şahitleri de mahkemede hazır bulunmalıdırlar. Kendisine uyarı yapılan kişi gelmek 

istememişse ve başka bir yasal özür onu [gelmekten] alıkoymamışsa, yukarıda 

söylediğimiz her şey yasaya göre yapılmışsa, o zaman onu uyaran kişi, kendi işini 

kendisi üstlensin ve o yerin kontundan oraya gitmesini ve o kişiyi oradan çıkarmasını 

istesin. [Köyden gitmek istemeyen kişi] Yasaya itaat etmeyi istemediği için orada 

yaptığı işi sonlandırsın ve ayrıca, 435  30 solidusa denk gelen 1200 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilsin.    

 
 

433 Villa: köy, kasaba. J. F. Niermeyer, 1976, s. 1102. Bu dönemde köy, birkaç aileden oluşan, bazen 15 

aileye kadar çıkabilen küçük bir yerleşim birimiydi. K. Modzelewski, 2010, s. 254. 
434 Löfstedt`e göre "super alterum migrare" ifadesi "başka biri (ile yaşamak) için taşınmak" anlamına 

gelmektedir. B. Löfstedt, 1998, s. 247. 
435 Malberg`de uuidrisittolo olarak geçmektedir.  
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3. Eğer birisi, [köy sakinleri arasında] görüş birliğine varılmadan önce, 436  birisinin 

yabancı bir köye göç etmesini istemişse 45 solidusa denk gelen 1800 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

4. Birisi göç etmişse ve 12 ay içinde kimse buna itiraz etmemişse, yerleştiği yerde, tıpkı 

diğer sakinlerin yaşadığı gibi, güven içinde yaşasın. 

XLVI. Mirasın Devredilmesi 

1. Miras devri için şu prosedürün gözetilmesi uygundur: thunginus ya da centenarius 

mahkeme toplamalı ve miras devri yapacak kişi o mahkemede bir kalkana sahip 

olmalıdır. Üç kişi o mahkemede [davayı ortaya koyan] üç soru437 sormalıdır.438 Sonra 

miras devri yapmak isteyen kişi, kendisiyle ilgisi olmayan birini [garantör olarak] davet 

etmelidir. Miras devri yapmak isteyen kişi festucayı onun kucağına atmalı ve festucayı 

kucağına attığı kişiye, servetinin ne kadarını [miras olarak] devretmek istediğini ya da 

tamamını mı yoksa yarısını mı devretmek istediğini söylemelidir.   

2. Sonra kucağına festuca atılan kişi, atan kişinin evinde kalmalı ve üç ya da daha fazla 

misafiri de beraberinde götürmelidir. Bu kişi kendi serveti içinde, [miras devri yapacak 

olanın] ona verdiği kadarını bulundurmalıdır. Sonra kendisine malın teslim edildiği kişi, 

tüm işleri bir araya getirilmiş şahitler huzurunda yapmalıdır. 

3. Sonra ya kralın huzurunda ya halk meclisi önünde mirasını devrettiği kişiye 

vermelidir. Kucağına festuca atılan kişi festucayı almalı ve 12 ay önce aynı mahkemede 

[miras bırakanın] belirlemiş olduğu varislerin kucağına atmalıdır, ona teslim edilenden 

ne daha az ne daha çok olmalıdır. 

 
 

436 Malberg`de anduutheocho olarak geçmektedir.  
437 Causa: sorulmuş soru. J. F. Niermeyer, 1976, s. 159. 
438 Demandare: sormak. J. F. Niermeyer, 1976, s. 318. 
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4. Birisi bu miras devrinin aksine bir şey söylemek isterse, yemin etmiş üç şahit, 

thunginus ya da centenariusun topladığı mahkemede bulunduklarını, kendi servetini 

devretmek istemiş olan kişiyi bir şekilde gördüklerini ve önceden seçilmiş olan o 

adamın kucağına festucayı attığını söylemelidirler. Festucayı439 [başkasının] kucağına 

atan kişiyi, kucağına [festuca] atılan kişiyi ve varis olarak atanan kişiyi benzer şekilde 

açıkça adıyla belirtmelidirler. 

5. Yemin etmiş başka üç şahidin de şunları söylemesi gerekir: kucağına festuca atılan 

kişi, servetini devretmek isteyen kişinin evinde kalmıştı ve üç ya da daha fazla konuğu 

orada toplamış ve yedirip içirmişti, üç ya da daha fazla konuk ona ağırlamadan dolayı 

teşekkür etmişlerdi ve masada440 yulaf lapası yemişlerdi ve o üç kişi şahit olarak [orada] 

biraradaydı. 

6. Diğer üç şahit, kucağına festucayı 441  alan kişinin bunu ya kralın huzurundaki 

mahkemede ya da halk meclisi önünde yaptığına, 442  malını devreden kişinin de, 

herkesin huzurunda halka açık şekilde festucayı, varis olarak belirlediği kişinin 443 

kucağına attığına dair, kralın huzurundaki mahkemede ya da halk meclisi önünde, 

yeminli ifade vermelidirler. Dokuz [şahitlik ya da] şahidin ifadesi de tüm bunları 

doğrulamak zorundadır.  

 

 

 
 

439 Editörün dipnotta belirttiği üzere metinde geçen "servetini" ifadesi yanlış yazıldığı için burada doğru 

ifadeye yer verilmiştir.  
440 Beudum: masa. C. D. F. Du Cange, vol. I, s. 646. 
441 Metin "furtuna- servet" ifadesini kullanmasına rağmen burada kastedilen "festuca" olduğu için böyle 

tercüme edilmiştir.   
442 Malberg`de anttheoda ya da thungino olarak geçmektedir.  
443 Maddede çoğul bir şekilde "quos heredes" ifadesi geçmiş olmakla birlikte, devamında burayı işaret 

eden tekil "illius" ifadesinden dolayı, tercüme tekil olanı kabul edilerek yapılmıştır. 
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XLVII. Sal Frankları Hukukuna Tabi Yaşayanların Çalınmış Mallarına El Konması444 

1. Birisi, [kendisine ait] erkek ya da kadın bir kölenin, atın ya da ineğin, kısrağın ya da 

herhangi bir şeyin başkasında olduğunu farketmişse, üçüncü kişiye başvurmalıdır. Mal 

kimin yanındaysa o kişinin [masum olduğuna dair] yemin etmesi gerekir. Eğer ikisi de 

Loire Nehri ya da Carbonaria ormanının bu tarafında445 [Loire Nehri ve Carbonaria 

Ormanı arasında bir yerde446] yaşıyorlarsa, hem malının başkasının yanında olduğunu 

farkeden hem de malın onun yanında olduğu farkedilen kişilerin ikisi de 40 gece içinde 

mahkemeye çıkmak için sözleşsinler.447 Bu sözleşmenin süresi ne olursa olsun, atı ya da 

başka bir şeyi satın alanlar, takas edenler ya da belki ödeme için verenlerin hepsi 

mahkemeye çağrılsınlar, anlaşma halinde olan taraflardan her biri bir diğerini çağırsın.  

2. Eğer birisi çağrılmışsa, onu yasal nedenler engellemediği halde mahkemeye gelmeyi 

reddetmişse, o zaman onunla anlaşma yapan kişi, üç şahidi mahkemeye gelmesini ona 

bildirdiğine dair, başka bir üç şahidi de [çağrılan kişiyle] alenen ve uygun bir biçimde 

onunla anlaşma yaptığına dair göndermelidir. Bunu yaparsa kendisini hırsızlık 

suçlamasından kurtarır. Aleyhine üç kişinin şahitlik yaptığı mahkemeye gelmeyen kişi 

malını tanıyan kişinin malının hırsızı kabul edilecektir. O, kendisiyle anlaşma yapmış 

olan kişiye malın değerini ödemelidir, malını tanıyan adama da yasaya göre tazminat 

ödemelidir. Tüm bu şeyler, o malı ilk tanıyan kişinin olduğu yerde ya da üçüncü kişinin 

olduğu yerde toplanan mahkemede yapılmalıdır.  

 
 

444 Filtortis: Kişinin çalınmış mallara el koyması gerekir. C. D. F. Du Cange, vol. III, s. 500. 
445 Neustria`da. 
446 Charles-Edwards, 2008,  s. 273.  
447  Placitum faciant: tarafların mahkemeden önce, mahkemeye çıkmalarını sağlamak için sözleşme 

yapmaları. J. F. Niermeyer, 1976, s. 802. 
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3. Eğer, malların yanında bulunduğu kişi de dâhil olmak üzere, bu iki kişi de Loire 

Nehri ya da Carbonaria Ormanı ötesinde448 yaşıyorlarsa, her şekilde 80 gece [öngören] 

yasa gözetilsin. 

XLVIII. Yalancı Şahitlik 

1. Birisi yalancı şahit getirmişse ya da [yalan yere] yemin etmişse,449 15 solidusa denk 

gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Birisi, bir konuda yalancı şahitlik yaptığı için suçlanmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 

üç yemin yardımcısının her birinin 15 solidus ödemekle cezalandırılmasına karar 

verilmelidir. 

3. Üç yemin yardımcısından fazlası varsa 5 solidus ile cezalandırılsınlar. 

4. [Yalancı şahitliği] kendisine kanıtlanmış olan kişinin, kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 15 solidusa denk gelen 600 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

XLIX. Şahitler 

1. Birisinin ifade vermesi için şahitlere ihtiyacı varsa ve şahitler mahkemeye gelmek 

istememişlerse, kendisini temize çıkarmak450 için onlara ihtiyacı olan kişi, bildiklerini 

yemin ederek söylesinler diye, onları başka şahitlerle birlikte mahkemeye çağırmalıdır. 

2. Gelmek istememişlerse ve onları alıkoyan yasal bir gerekçeleri de yoksa, 451  her 

birinin 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

448 Akitanya ya da Austrasia`da. 
449 Malberg`de calistanio olarak geçmektedir.  
450 Satisfacere: kendini temize çıkarmak. J. F. Niermeyer, 1976, s. 940. 
451 Malberg`de uuidridarchi olarak geçmektedir.  
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3. Yeminli şahitlik için çağrılmış kişiler orada bulunmuşlarsa ama bildikleri şeyleri 

yemin ederek söylemek istememişlerse [gördükleri şeyler için ifade vermek 

istememişlerse] her birinin 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

L. Anlaşma Yapmak 

1. Doğuştan özgür ya da yarı özgür birisi başkasıyla anlaşma yapmışsa [ve koşullarını 

yerine getirmek istemiyorsa], o zaman kendisine yemin edilen kişinin, 14 ya da 40 gece 

ya da  yemin edildiği zaman ne kadar süre belirlenmişse o süre içinde, şahitlerle ya da 

ücreti belirlemesi gerekenlerle, yemin eden kişinin evine gitmesi gerekir. Eğer o kişi 

koşulları yerine getirmek istemezse,452 edilen yemindeki borca ek olarak, 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. O zamana kadar borçlu olduğu miktarı ödemek istememişse, [alacaklı] onu 

mahkemeye çağırmalı ve ısrarla şöyle şikayette bulunmalıdır: "thunginus,453  senden, 

bana yemin eden ve yasal olarak borcu olan karşı tarafı mahkemeye getirmeni 

istiyorum." Ayrıca ona yemin eden kişiden ne kadar miktar alınması gerektiğini 

belirtmelidir. O zaman thunginus şöyle demelidir: "Sal Frankları Yasası uyarınca onu, 

bu mahkemeye gelmeye zorunlu kılıyorum." O zaman kendisine yemin edilen kişi, 

yemininden doğan yükümlülüklerini yerine getirene kadar, başka hiç kimseye ödeme 

yapmaması ya da ödemenin karşılığında teminat vermemesi konusunda [borçluyu] 

uyarmalıdır. Hızlı bir şekilde, o gün güneş batmadan önce, ona yemin etmiş olan kişinin 

evine şahitlerle gitmeli ve kendisine ödemesi gereken borcunu istemelidir. O zamana 

kadar bunu ödemek istememişse, [alacaklı] onun için güneş batana kadar beklesin. 

Güneş battıktan sonraya kadar beklemişse, 3 solidusa denk gelen 120 denarius yukarıda 

 
 

452 Malberg`de thalasciasco olarak geçmektedir.  
453 Yargıç. 
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söylenen borca eklensin. Bu, üç hafta454 boyunca, üç kereye kadar yapılmalıdır. Eğer üç 

kez tüm bu şeyler yapılmışsa ve [borçlu] o zamana kadar hala ödeme yapmak 

istememişse, borç 9 solidusa denk gelen 360 denariusa kadar artsın yani her bir uyarı ya 

da gün batımı başına üçer solidus yukarıdaki borca eklensin. 

3. Yasal mahkemede yemin eden kişi, o zamana kadar ödeme yapmak istememişse, o 

zaman kendisine yemin edilen kişi, yaşadığı köyün bulunduğu bölgedeki grafionun455 

yanına gitsin ve festucayı göstererek şunu söylesin: "grafio, bana yemin eden adam 

taahhütlerini yerine getirmedi [sözünü tutmadı], ben de onu Sal Frankları yasasına 

uygun olarak, yasal bir şekilde mahkemeye çağırdım; siz [onun] servetine güvenli bir 

şekilde el koyun diye, ben kendimi ve servetimi ortaya koyuyorum" ve ona ne amaçla 

ve ne kadar rehin verdiğini söylesin. O zaman grafio, 7 uygun rachinbourgu456 yanına 

alsın ve onlarla yemin eden kişinin evine gitsin ve onu arasın, yemini eden kişi oradaysa 

şöyle desin: "burada olan sen, yemin ettiğin şu kişiye kendi rızanla borcunu öde ve 

ödemen gereken miktarın değerini belirlemeleri için şu uygun rachinbourglardan 

istediğin 2 tanesini seç. Ödemen gereken bu parayı, adil miktara uygun olarak öde ve 

borcu kapat." Eğer dinlemek istememişse, orada olsa da olmasa da, rachinbourglar, 

borcun değeri ne kadarsa, değer biçilmiş o miktarı, onun servetinden alsınlar. Bu 

durumda şu yapılsın; davacı olan kişi üçte ikisini kendine alsın ve grafio tazminat 

olarak üçte birini, eğer ona bu dava hakkında önceden tazminat ödenmemişse, kendine 

alsın.  

 
 

454 Nundinae: Çiftçilerin ürünlerini getirip satması için şehir pazarının kurulduğu gün "dokuz günde bir" 

anlamındaki nundinae terimi ile anılıyordu. İki nundinae arasındaki sekiz günlük süre olan nundinum, 

hafta benzeri resmi bir zaman dilimi idi. E. Öyken, "Fasti`nin Açtığı Pencereden Roma Takvimine 

Bakış", Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 26. Sayı, 2013/1, s. 199. Orta Çağ`da da "haftalık pazar" anlamında 

kullanıldığından hafta olarak tercüme edilmiştir. Geleneğe göre mahkemeler, pazar kurulacağı günlerde 

toplanıyorlardı. J. M. Wallace-Hadrill, The Long Haired Kings, University of Toronto Press, 1982, s. 206.  
455 Kont. 
456 Yasal danışman. E. James, 1988, s. 32. 
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4. Birisi grafio tarafından çağrılmışsa ama gelmemişse ve yasal sebepler ya da belirli bir 

kraliyet uğraşı onu alıkoymamışsa, oraya gitmemek ya da yasaya göre kendi yerine 

adaleti yerine getirecek birini göndermemek için oyalanmışsa, ya hayatıyla suçlanabilir 

olmalıdır [hayatıyla ödemelidir] ya da değerini ödeyerek kendisini idam cezasından 

kurtarmalıdır.457 

LI. Bir Grafioyu Başkasının Mallarına [haksız yere] El Koyması İçin Çağıran Kişi 

1. Birisi grafioyu başkasının mallarına el koyması için çağırmışsa ve [ondan][bunu 

yapması için, o kişiye] gitmesini istemişse, [çağıran kişi] yasal bir şekilde [malına el 

koymak istediği kişiye] karşı delil üretmekte başarısız olmuşsa 458  ya da dava 

açmamışsa,459 grafioya adaletsizce bir şeye el koyması için başvuran kişi, yasal bir 

şekilde [karşı tarafa] dava açmadan önce ya da kendisine ödeme yapılacağına dair söz 

verilmeden önce,460 200 solidusa denk gelen 8000 denariusla cezalandırılsın. 

2. Grafiodan haksız yere başkasının malına el koymasını isteyen kişinin 200 solidusa 

denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Başkasının davası için davet edilmiş olan grafio, yasaya uygun şekilde davranmamış 

ya da adil olan borç miktarından fazlasına el koymaya cüret etmişse, ya kefaretini461 

ödeyerek kendini kurtarsın ya da hayatıyla ödesin.  

LII. Ödünç Verilmiş Mallar 

1. Birisi başkasına kendi mallarından birini ödünç vermişse ve o kişi onu geri vermek 

istememişse, o zaman onu mahkemeye çağırmalıdır. Şahitlerle, mallarını ödünç verdiği 

 
 

457 Redimere: kendisini idam cezasından kurtarmak. J. F. Niermeyer, 1976, s. 897. 
458 Jactivus: karşı delil üretmekte başarısız olan kimse, kendini temize çıkarmak için yemin etmekte 

başarısız olan kimse. J. F. Niermeyer, 1976, s. 559.  
459 Admallatum: dava açmak. J.F. Niermeyer, 1976, s. 630. 
460 Malberg`de anthomito olarak geçmektedir.  
461 Editörün dipnotu: uuereguldum (wereguldum) suum. 
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kişinin evine gitmeli ve onu şu şekilde uyarmalıdır: "sana ödünç verdiğim mallarımı 

geri vermek istemediğin için, Lex Salica`ya göre, yarın geceye kadar onları tutabilirsin" 

ve bu şekilde ona bir gün versin. 

2. Eğer süre dolduğunda geri vermek istememişse, ona 7 gece daha zaman vermelidir; 

ve 7 gece sonunda tıpkı önceden yaptığı gibi benzer şekilde, Lex Salica`ya göre, yarın 

geceye kadar onları bu şekilde tutabilirsin diyerek uyarmalıdır. 

3. Eğer bu süre dolduğunda da geri vermek istememişse, başka bir 7 gece için aynı şeyi 

yapsın [başka bir 7 gece daha versin]. Bu gecelerden sonra benzer şekilde şahitlerle ona 

gitsin ve o zaman borcunu kendisine ödemesini istesin.  

4. Eğer hâlâ zararı telafi etmek istememişse, onun için bir gün beklensin [güneş batsın]. 

Eğer onun için 3 gün beklemişse, her bir uyarı için 3 solidusa denk gelen 120 denarius, 

borca eklensin. 

5. Eğer o zaman geri vermek ya da geri vereceğine yemin etmek istememişse, ödünç 

veren kişiye olan borcun üzerine, onlardan ayrı olarak, üç uyarı için 9 solidus daha 

eklensin, 462  borcun dışında ek olarak 15 solidusa denk gelen 600 denarius ile 

cezalandırılsın.   

LIII. Kaynar Su İşkencesinden/Sınamasından El Kurtarma 

1. Birisi kaynar su işkencesi için mahkemeye çağrılmışsa ve belki mahkemeye çağrılan 

kişinin kendi elini kurtarması ve yemin yardımcıları getirmesi kabul edilmişse, eğer 

suçu işlediğinin kanıtlandığı türden bir dava ise, o zaman yasal olarak 15 solidusa denk 

gelen 600 denarius ödemesi gereklidir, son olarak 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

kendi elini kurtarsın. 

 
 

462 Malberg`de nectantheo antesalina olarak geçmektedir.  
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2. Kendi elini kurtarmak için daha fazlasını vermişse, böyle bir davadan suçlu 

bulunsaydı ödeyeceği miktar kadar para cezası grafioya ödensin. 

3. Eğer 35 solidus ödemesi gereken bir dava olmuşsa ve suçu işlediği kanıtlanmışsa, 

elini kurtarması ve yemin yardımcıları vermesi kabul edildiği takdirde, 6 solidusa denk 

gelen 240 denarius ile elini kurtarsın. 

4. Daha fazlasını vermişse, böyle bir davadan suçlu bulunsaydı ödeyeceği miktar kadar 

para cezası grafioya ödensin. 

5. 62,5 solidus ödemesini gerektirecek türden, daha büyük bir suç işlemişse, elini 

kurtarması kabul edildiği takdirde, 15 solidusla elini kurtarsın. 

6. Daha fazlasını vermişse, böyle bir davadan suçlu bulunsaydı ödeyeceği miktar kadar 

para cezası grafioya ödensin. El kurtarma hakkındaki bu ödeme kişinin kefaret 

miktarına kadar böyle devam etsin.  

7. Birisi birisini başkası için kefaret ödemekle suçlamışsa ve kaynar su işkencesi için 

mahkemeye çağırmışsa,  elini kurtarması ve yemin yardımcıları getirmesi kabul edildiği 

takdirde, 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla elini kurtarsın. 

8. Daha fazlasını vermişse, o kefaretten grafioya para cezası ödensin. 

LIV. Grafionun Öldürülmesi 

1. Birisi grafioyu öldürmüşse, 463  600 solidusa denk gelen 24000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

463 Malberg`de leod(e) sa(cce)mitem olarak geçmektedir.  
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2. Birisi, kralın hizmetkarı olan bir sacebaroyu464 ya da bir obgrafioyu465 öldürmüşse ve 

bu ona kanıtlanmışsa, 466 300 solidusa denk gelen 12000 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

3. Birisi doğuştan özgür bir sacebaroyu öldürmüşse ve kendisini ya da başkasını 

sacebaro olarak atamışsa, 600 solidusa denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

4. Her bir mahkemede üç sacebarodan fazlasının bulunması gerekmez, eğer onlara 

verilmiş bir davada son kararı vermişlerse, güvenliği sağladıklarından dolayı, bu davada 

grafioya ihtiyaç yoktur. 

LV. Cesetlerin Yağmalanması 

1. Birisi, öldürülmüş birinin cesedini, toprağa konmadan önce, gizlice yağmalamışsa ve 

bu ona kanıtlanmışsa, 467 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına 

karar verilmelidir.  

2. Birisi, ölmüş insanın üzerindeki mezarı yağmalamışsa ya da dağıtmışsa,468 15 solidus 

ödemekle cezalandırılsın. 

3. Birisi, ölmüş birinin üzerindeki parmaklığı 469  yıkmışsa, 470  ya da ölmüş birinin 

üzerindeki laveyi yani küçük köprüyü yıkmışsa,471 bunlardan her biri için 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

464 Grafionun yardımcısı statüsündedir. 
465 Grafionun yardımcısı statüsündedir. 
466 Malberg`de le(o)de saccem(i)ther olarak geçmektedir.  
467 Malberg`de chreomosido olarak geçmektedir.  
468 Malberg`de tornechale olarak geçmektedir.  
469 Arestatonem: parmaklık. J. F. Niermeyer, 1976, s. 139. 
470 Malberg`de manduale olarak geçmektedir.  
471 Malberg`de chreoburgio olarak geçmektedir.  
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4. Eski bir yasada der ki: birisi önceden gömülmüş bir bedeni kazıp çıkarmışsa, 

yağmalamışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 472 ölen kişinin akrabalarıyla, tekrar insanların 

arasına katılması için ona izin verilsin diye, onun adına istekte bulunmaları için anlaşma 

yapacağı güne kadar kanun kaçağı olsun. Akrabalara zararı telafi etmeden önce, yakın 

akrabaları ya da karısı, ona yiyecek ya da yatacak yer vermiş olan kim olursa olsun, 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Bunu yapmış 

olduğu [ya da kazıp çıkarmış olduğu] kanıtlanan suçun sahibinin,473 200 solidusa denk 

gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

5. Birisi, ölü bir bedeni, ahşap ya da taş bir tabuttaki başka birinin üzerine, kötü bir 

şekilde ya da gizlice koymuşsa ve bu ona kanıtlanmışsa, 474 45 solidusa denk gelen 1800 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

6. Birisi, üzerinde bazilika [küçük kilise] olan bir ölü bedeni yağmalamışsa,475 kayıp 

malın değeri ve kullanılamadığı zaman için yapılan ödemeye ek olarak, 30 solidusa 

denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

7. Birisi, kutsal kalıntıların tutulduğu ya da kutsanmış bir bazilikayı yakmışsa,476 200 

solidus ödemekle cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

LVI.  Mahkemeye Gelmeyi Reddeden Kişi 

1. Birisi mahkemeye gelmeyi reddetmişse ya da rachinbourglar tarafından hakkında 

verilen kararı yerine getirmekte gecikmişse, ne tazminat ödemek ne kaynar su 

sınamasına/işkencesine gitmek ne de başka bir ceza için yemin etmek istememişse, o 

zaman kralın huzuruna çağrılması gerekir.  

 
 

472 Malberg`de muther olarak geçmektedir.  
473 Malberg`de tornechale olarak geçmektedir.  
474 Malberg`de chaminis olarak geçmektedir.  
475 Malberg`de chreotarsino olarak geçmektedir.  
476 Malberg`de chenechruda olarak geçmektedir.  
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2. Rachinbourglar kaynar su sınamasına/işkencesine gitmesi ya da tazminat ödemesi 

konusunda karar verdiklerinde ve o bu karara uymayı reddettiğinde, 477  orada 

olduklarına dair, üçerli gruplar halinde yemin eden 12 tanık da orada olmalıdır. 

3. Tekrar başka bir üç tanık, rachinbourglar kaynar su işkencesi/sınaması ya da tazminat 

ödemesi yoluyla kendisini temize çıkarmasına karar verdikleri günde orada olduklarına 

dair yemin etmelidir. Bu gün, onun için mahkemede tekrar güneşin battığı ve onun 

yasayı yerine getirmek için hiçbir şey yapmadığı günden sonraki 40. gündür. [Ona 

mahkeme kurulduğu günden sonraki 40. gün] 

4. O zaman [davacının] onu [son duruşmadan itibaren]  14 gün içinde kralın huzuruna 

çağırması gerekir. 3 tanık da, davacı onu kralın huzuruna çağırdığında ve güneş 

battığında orada olduklarına dair yemin etmelidirler. Eğer [davalı] o zaman da 

gelmemişse, 9 tanığın hepsi, tıpkı yukarıda söylenildiği gibi, yemin etmelidirler. 

5. Benzer şekilde [davalı] o gün gelmemişse, onun için gün batımı beklenmelidir ve gün 

battığında orada üç tanık olmalıdır. O zaman onu mahkemeye çağıran kişi bütün bu 

şeyleri yapmışsa, ve çağrılan kişi hiçbir mahkemeye gelmek ve yasaya göre kendini 

temize çıkarmak istememişse, o zaman huzuruna çağrıldığı kral, onu koruması dışında 

bırakmalıdır.  

6. O zaman suçlu kişi ve tüm serveti, hazineye ya da hazine onu kime vermek istemişse 

o kişiye aittir. Onun için yasalarla belirlenmiş tüm şeyler için yasaya göre tazminat 

ödeyene kadar, her kim onu beslemişse ya da barınacak yer vermişse, kendi karısı bile 

olsa,478 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 

 
 

477 Despicere: Mahkeme kararına uymayı reddetmek. J. F. Niermeyer, 1976, s. 325. 
478 Malberg`de lampicii olarak geçmektedir.  
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LVII. Rachinbourglar 

1. İki kişi arasında dava görülürken, rachinbourglar mahkemede bulunuyorlarsa, davayı 

isteyen kişi onlara şöyle söylemelidir: "bize Sal Franklarının yasasını anlatın". Eğer 

yasa hükmünü anlatmak istemezlerse, davayı yürüten kişi tarafından onlara şu 

denilmelidir: "burada, Sal Franklarının hukukuna göre bana yasa hükmünü bildirmenizi 

istiyorum." 479  Yasa hükmünü bildirmek istememişlerse, o rachinbourglardan 

yedisinin 480  gün batmadan önce adam başı 3 solidusa denk gelen 120 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer ne yasa hükmünü bildirmek ne tazminatı ödemek ne de 3 solidus teminat 

vermek istememişlerse, o zaman onlar için tekrar gün battığında, her birinin 15 solidusa 

denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Eğer o rachinbourglar oradalarsa ve yasaya göre karar vermemişlerse, aleyhinde 

karar verilen kişi davasını sürdürsün ve eğer onlara yasaya göre karar vermediklerini 

kanıtlayabilmişse, onlardan her birinin 15 solidusa denk gelen 600 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

4. Rachinbourglar yasa hükmünü anlatmışlarsa ve aleyhinde hüküm bildirdikleri kişi, 

yasaya göre karar vermediklerini söyleyerek onlara karşı koymuşsa, benzer şekilde o 

adamın onlardan her birine 15 solidus ödemekle cezalandırılmasına karar verilmelidir. 

 

 

 
 

479 Tanganare: bir kararın ilan edilmesini istemek. J. F. Niermeyer, 1976, s. 1013. 
480 Malberg`de schodo olarak geçmektedir.  
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LVIII. Chrenecruda [Toprak Atmak]481 

1. Birisi, başkasını öldürmüşse ve tüm malvarlığını vermesine rağmen tazminatın 

tamamını ödemek için [başka bir şeye] sahip değilse, ne yer üstünde ne yer altında, 

zaten verdiğinden daha fazla malvarlığına sahip olmadığına dair 12 yemin yardımcısı 

getirsin.  

2. Sonra kendi evine girsin ve evin 4 köşesinden toprak [toz]482 alıp elinde toplasın, 

ardından kapı aralığı 483  yani eşikte dursun ve evin içine doğru bakıp, sol elini 

omuzlarının üzerinden geçirerek, o topraktan, sahip olduğu en yakın akrabasının üzerine 

atsın. 

3. Eğer onun yerine annesi ve erkek kardeşi zaten ödeme yapmışlarsa, o zaman o 

topraktan, annesinin kız kardeşinin ya da oğullarının üzerine atsın. Eğer bunlara sahip 

değilse, anne tarafından üç en yakın akrabasının [ve baba tarafından üç en yakın 

akrabasının] üzerine o topraktan atsın. 

4. Sonra elinde bir sopayla, yalınayak ve gömleği çözülmüş halde [kemersiz], çitten 

atlaması gerekir.484 Yasanın eklediği ya da tazminattan eksik kalan miktarın yarısını 

anne tarafından olan üç kişi ödemelidir. Baba tarafından gelen diğerlerinin de benzer 

şekilde davranması [kalan yarıyı ödemesi] gerekir. 

 
 

481 Borcunu ya da tazminatını ödemek için çok fakir olan kişi tarafından yapılan seremonidir. Ödemeyi 

yapması için zengin bir akrabasına başvurmasıdır. Bazı ön hazırlıklardan sonra karşı taraf üzerine yeşil 

bitkiler/toprak atılması ile yapılır. Böylece tüm borcu ödemesi için karşı tarafı yasal olarak mecbur 

kılmaktadır.  
482 Bazı elyazmalarında pulvis (toz) olarak geçmekle birlikte çoğunluğunda (A1, A2, A3, A4 gb.) terra 

olarak geçmektedir. 
483 Durpilum: Kapı aralığı. C. D. F. Du Cange, vol.III, s. 219. 
484 Bu giyim muhtemelen ona geri dönülmeksizin aile yurdundan kaçması için verilmiş bir izindir. Kişinin 

değişen sosyal durumuna işaret etmektedir. Topluluk içindeki yerini kaybettiği anlamına gelmektedir.  E. 

Cohen, The Crossroads of Justice: Law and Culture in Late Medieval France, Brill, Netherlands, 1993, s. 

78. 
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5. Eğer bunlardan herhangi biri tüm borcu ödemek için gerekli malvarlığına sahip 

olamayacak kadar fakirse, onların arasında daha fazlasına sahip olan kişi ödemeli ve 

daha fakir olan kişi tüm borcu o ödesin diye, toprağı tekrar onun üzerine atmalıdır. 

6. Eğer o da tüm borcu ödeyecek malvarlığına sahip değilse, o zaman, onu koruması 

altında tutan kişinin, cinayeti işleyen kişiyi mahkemeye teslim etmesi gerekir, ve 

sonrasında [akrabaları] 4 duruşma boyunca onu kendi korumalarına almalıdırlar. Eğer 

tazminat için, yani ödemediği şeyden onu kurtarsın diye, kimse onu koruması altına 

almamışsa, o zaman bunu hayatıyla ödemelidir. 

6a. Günümüzde, eğer bir adam yasadan kendisini korumak ya da ödeme yapmak için 

yeterli malvarlığına sahip değilse, yukarıda belirtilen tüm şeylerin kendi başına gelmesi 

uygundur. 

LIX. Miras 

1. Birisi ölmüşse ve erkek çocuk bırakmamışsa, babası ya da annesi hayattaysa, bizzat o 

[anne/baba] varis olsunlar. 

2. Eğer baba ya da anne yoksa ve erkek kardeş ya da kız kardeş kalmışsa, bizzat onlar 

varis olsunlar. 

3. Eğer bunlar yoksa, o zaman annenin kız kardeşi varis olsun. 

4. Eğer annenin kız kardeşi yoksa, o zaman babanın kız kardeşi varis olsun. 

5. Eğer babanın kız kardeşi yoksa, akrabalardan baba tarafından gelenlerden en yakın 

kimse [baba tarafından en yakın akraba kimse] varis olsun. 

6. Sal Franklarına ait topraklarda kadına ait hiçbir pay ya da varislik olmaz. Tüm ülke 

kardeş olan erkek cinsiyetine aittir. (Mirası aile başına değil bireysel olarak bölüşsünler 

diye, burada uzun zaman sonra miras torunlara geçti.) 
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LX. Akrabalıktan Kendisini Çıkarmak İsteyen Kişi [akrabalık bağından kurtulmak]  

1. Eğer birisi kendisini akrabalıktan çıkarmak istemişse, mahkemede thunginus ya da 

centenarius huzuruna çıkması ve orada akçaağaçtan/kızılağaçtan 4 çubuğu başının 

üzerinde kırması gerekir. Onları 4 deste halinde mahkemenin 4 köşesine atması ve 

orada, kendisini onların yemin yardımcılığından, mirasından ve her tür akrabalık 

ilişkisinden çıkardığını söylemesi gerekir.   

2. Eğer sonra, kendi akrabalarından birisi ölür ya da öldürülürse, [ölenin] mirası ya da 

tazminatının hiçbiri onun olmamalıdır. 

3. Eğer akrabalıktan çıkan kişi ölür ya da öldürülürse, tazminat ya da miras hakkı kendi 

akrabalarına ait değildir, hazineye ya da hazinenin vermek istediği kişiye aittir. 

LXI. Yağmacılık/Hırsızlık/Soygunculuk 

1. Birisi başkasının elinden bir şeyi zorla almışsa, malın değerini geri versin ve ek 

olarak,485 30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar verilsin. 

2. Birisi ölü bir insanın malını zor kullanarak yağmalamışsa, 62,5 solidusa denk gelen 

2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir. Benzer şekilde yaşayan bir 

insandan zor kullanarak bir şeyler alıp götürmüşse, 486  62,5 solidus ödemekle 

cezalandırılsın.  

3. Birisi üçüncü kişiye teslim edilmiş bir şeyi, o kişiden, malı tanıdığını söyleyerek 

zorla almışsa, 487  30 solidusa denk gelen 1200 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

 
 

485 Malberg`de alcham olarak geçmektedir.  
486 Malberg`de mosido olarak geçmektedir.  
487 Malberg`de charoena olarak geçmektedir.  
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LXII. Cinayet Tazminatı 

(Baba tarafından akrabalar kendi aralarında nasıl bölüşmeliler) 

1. Eğer birisinin babası öldürülmüşse, oğulları tazminatın yarısını alsınlar, diğer yarısını 

baba tarafından olduğu kadar anne tarafından da en yakın akrabaları alsınlar ya da 

aralarında bölüşsünler. 

2. Eğer ister anne ister baba tarafı olsun, bir tarafta, hiçbir akraba yoksa, [tazminatın] o 

parçası hazinede ya da hazinenin vermek istediği kişide toplansın. 

LXIII. Orduda Öldürülmüş Doğuştan Özgür Kişi 

1. Eğer birisi doğuştan özgür bir insanı, kendi arkadaş grubu içinde orduda öldürmüşse 

(ve öldürülen kişi kralın yakın koruma grubunda değilse) (ve bu ona kanıtlanmışsa),488 

600 solidusa denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

2. Eğer birisi, kralın yakın koruma grubunda olan birisini öldürmüşse ve bu ona 

kanıtlanmışsa, 489 1800 solidusa denk gelen 72000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

LXIV. Büyücüler 

1. Birisi başkasına cadı, yani büyücü demişse ya da cadıların yemek yaptıkları yere 

kazan taşıdığı söylenen kişiye büyücü demişse ve bunu kanıtlayamamışsa 490  62,5 

solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

488 Malberg`de leude olarak geçmektedir.  
489 Malberg`de mother olarak geçmektedir.  
490 Malberg`de humnisfith olarak geçmektedir.  
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2. Birisi doğuştan özgür bir kadına cadı ya da fahişe demişse ve bunu 

kanıtlayamamışsa491 62,5 solidusa denk gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.492  

3. Eğer cadı kadın bir insanı yemişse ve bu ona kanıtlanmışsa,493 200 solidusa denk 

gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

LXV. Sahibinin Onayı Olmadan Ölü Atın Derisini Yüzme 

1. Birisi sahibinin onayı olmadan başkasının atının derisini yüzmüşse ve sorgulandığı 

zaman itiraf etmişse, atın değerine eşit bir at versin ya da parasını versin. 

2. Eğer inkâr etmişse ancak bunu yaptığı ona kanıtlanmışsa,494 kayıp malın değeri ve 

kullanılamadığı zaman için yapılan ödeme haricinde, 35 solidusa denk gelen 1400 

denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 

LXVa. Başkasının Kızıyla Sözlenen ve Vazgeçen Kişi 

Eğer birisi başkasının kızını, kendi akrabaları ve kızın akrabaları huzurunda evlenmek 

için istemişse ve sonra vazgeçmişse, o kızı almak istememişse,495 62,5 solidusa denk 

gelen 2500 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

LXVb. Bazilika Yakma 

Eğer birisi isteyerek ya da belki ihmalkârlıkla bir bazilikayı yakmışsa,496 200 solidusa 

denk gelen 8000 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

491 Malberg`de faras olarak geçmektedir.  
492 Metinde 187,5 solidusun 3 katı 2500 denarius yazmaktadır ancak yanlış yazılmış olmalıdır.  
493 Malberg`de granderba olarak geçmektedir.  
494 Malberg`de secthis olarak geçmektedir.  
495 Malberg`de frifrasigena olarak geçmektedir.  
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LXVc. Emanet Edilmiş497 Toprak 

Birisi babadan kalma kendi toprağını başkasına emanet etmişse ama o kişiye ödeme 

yapmak istememişse, emanet ettiği kişi onu mahkemeye çağırmışsa ve suçlamışsa, 15 

solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

LXVd. Çalınan Saban Kulağı 

Birisi başkasının saban kulağını çalmışsa ve bu ona kanıtlanmışsa, onu yerine geri 

koymalıdır ve ayrıca 15 solidusa denk gelen 600 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.  

LXVe. Öldürülmüş Hamile Kadın 

1. Birisi hamile bir kadını öldürmüşse 600 solidusa denk gelen 24000 denariusla 

cezalandırılmasına karar verilmelidir. Fetusun bir erkek olduğu kanıtlanmışsa, erkek 

çocuğu için geçerli benzer durumdan dolayı, 600 solidus ödemekle cezalandırılmasına 

karar verilmelidir. 

2. Birisi 12 yaşından küçük bir kızı 12 yaşını doldurana kadar öldürmüşse 200 solidus 

ödemekle cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

3. Birisi 12 yaşından büyük, çocuk sahibi olabileceği 60 yaşından küçük bir kadını 

öldürmüşse, 600 solidusa denk gelen 24000 denariusla cezalandırılmasına karar 

verilmelidir.   

4. Artık daha fazla çocuk sahibi olamayacağı zamandan sonra öldürmüşse, 200 solidus 

ödemekle cezalandırılmasına karar verilmelidir.  

 
 

496 Malberg`de alutrude theotidio olarak geçmektedir.  
497  Metinde "condemno" fiili kullanılmış olmasına rağmen, Niermeyer sözlüğünde bu fiilin yerine 

"commendo" fiilini kullanmıştır. Ayrıca Rivers da ayı görüştedir. Bu nedenle tarafımızdan da 

"commendo" fiili tercih edilmiştir. J. F. Niermeyer, 1976, s. 214. T. Rivers, 1986, s. 110, 159. 
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LXVf. Hırsızlık ile Tazminat ya da İade Arasındaki Zamanda Yaşanan Mağduriyet 

1. Birisi, başkasını öldürmüşse, yasanın gereği olan tazminata ek olarak, arada geçen 

zaman için [ölüm ve tazminatın ödenmesi arasında geçen zaman için] 30 solidus ödesin. 

2. Hizmetçi çocuk ya da azatlı için 15 solidus. 

3. Çalınmış başka şeyler için 7 solidus. 

4. Kralın davalarında üç katı tazminat ödenmelidir. 

LXVg. Chunnalar498 Başlıyor 

1. 120 [denarius] için, 3 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

2. 600 [denarius] için, 15 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

3. 700 [denarius] için, 17,5 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

4. 1200 [denarius] için, 30 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

5. 1400 [denarius] için, 35 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

6. 1800 [denarius] için, 45 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

7. 2500 [denarius] için, 62,5 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

8. 4000 [denarius] için, 100 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

9. 8000 [denarius] için, 200 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

10. 24000 [denarius] için, 600 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   

 
 

498  Chunna, yerel dilde "yüz" anlamına gelmektedir. Burada 1 solidus 40 denarius üzerinden 

hesaplanarak, yüzlük sistemde kaç denarius için kaç solidus ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. C. D. F. Du 

Cange, vol.II, s. 322. 
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11. 32000 [denarius] için, 800 solidusla cezalandırılmasına karar verilmelidir.   
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Frankların yasal olarak üstünlükleri ve yasada yer alacak konulara karar veren 

kişiler belirtildikten sonra, konu başlıklarının sırayla verilmesiyle devam eden giriş 

bölümünün ardından ilk değinilen konu mahkemeye çağrılmaktır. Burada mahkemece 

uygun görülen bir gerekçesi olanların bu çağrıdan muaf olabileceği, aksi halde mutlaka 

davaya katılmaları gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca davayı açan kişi de yasal bir özrü 

olmadıkça mahkemeye gelmek zorundadır. İnsanların mahkemeyi gereksiz yere meşgul 

etmeleri cezalandırılmaktadır. Aynı başlık altında Franklarda celp işleminin nasıl 

yapıldığı da verilmektedir. Buna göre, davacı, yanına şahitler alarak davalının evine 

gitmekte ve bizzat mahkemeye gelmesini söylemektedir. Hatta davalının evde olmaması 

da bir şey değiştirmemekte, çağrı eşine ya da başka bir aile üyesine iletilebilmektedir. 

Celp işleminin geçersiz olması ancak davalının o dönemde kralın hizmetinde olması ile 

mümkün kılınmıştır. Davalının kendi işinde çalışıyor olması çağrılmasına engel 

değildir. 

 Sonraki yedi başlık domuz, köpek, arı, keçi gibi hayvan hırsızlıklarına 

ayrılmıştır. Burada dikkati çeken ilk şey Frankların hayvan yetiştiriciliğini iyi bildikleri 

ve buna çok önem verdikleridir. Aksi halde bu başlıklar tek başlık altında toplanabilirdi 

ancak Franklar bu hayvanları ayrı ayrı değerlendirmek istemişlerdir. Bahsi geçen ilk 

hayvan domuzdur ve görünüşe göre Franklar domuza çok değer vermektedirler. Bunu 

hem çok ayrıntı vermelerinden hem de hayvan hırsızlıkları içinde en geniş yeri domuza 

ayırmalarından anlamak mümkündür. İlk maddeden domuzları peşpeşe sıralanmış üç 

ayrı ağılda beslendikleri anlaşılmaktadır. Domuz bugün olduğu gibi Erken Orta Çağ`da 

da insanlar için zengin bir protein kaynağıdır. Hem çok et vermesi hem de 

beslenmesinin kolaylığı tercih edilmesinde etkili olmuştur. Hiçbir yeri israf olmayan, 

yağı tüm yemeklerde kullanılan domuz, ormanlar için de ölçü birimidir. Ormanların 
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büyüklüğü, içinde otlayabilen domuz sayısına göre belirlenmektedir.499 Daha sonraki 

hayvan hırsızlıklarında da görüleceği üzere süt emen bir hayvanın çalınması ile artık süt 

emmeyen yavru bir hayvanın çalınmasının cezası bir değildir. En büyük ceza ise çalınan 

hayvanın kilit altında tutuluyor olması durumunda verilmektedir. Hamile hayvanlar da 

ayrıca koruma altına alınmış, bir darbeyle yavrularına zarar vermek cezaya tabi 

tutulmuştur. Domuzlar arasında cinsiyet ve yaş ayrımı da yapılmış, dişi ve yaşça büyük 

domuzlara daha büyük önem verilmiştir. Ayrıca çalınan hayvan sayısı da cezayı 

artırmaktadır. Maddeden domuzların bir çoban eşliğinde bakıldığı, evcil domuzların da 

var olduğu, yaban domuzunun (eti lezzetlidir) ya da çobanın işini kolaylaştırdığından500 

dolayı sürüye liderlik eden dişi domuzun diğerlerinden daha değerli olduğu, yaban 

domuzlarının kurbanlık olarak da kullanıldığı, sürünün tamamını çalmak ile bir kısmını 

çalmanın farklı cezalar gerektirdiği de anlaşılmaktadır. Son unsur diğer maddelerde de 

karşımıza çıkan Frankların zarara uğrayan tarafın elinde mal kalıp kalmamasına da 

önem verdikleridir. Görüldüğü üzere Pactus Legis Salicae, Erken Orta Çağ`da 

Frankların domuzu nasıl besledikleri, kullandıkları ve ne kadar önem verdiklerini gözler 

önüne sermektedir. 

    Aynı başlık altındaki büyükbaş hayvan hırsızlıklarından bu hayvanların 

ehlileştirildiği yani boyunduruğa vurulup kullanılabildiği ve bunların diğerlerine göre 

daha değerli oldukları anlaşılmaktadır. Burada en küçük ceza süt emen buzağı için 

verilen cezadır, inek çalmak bunun 10 katı ceza gerektirmektedir. Büyükbaş hayvan 

hırsızlıklarında cezalar hayvanların yaşı arttıkça ağırlaşmakta en yüksek ceza krala ait 

bir boğayı çalan kişiye verilmektedir. Bunun haricinde bir boğanın üç ayrı çiftliğe 

hizmet edebildiği ve bazı boğaların sürü lideri olduğu da görülmektedir.  

 
 

499 U. Eco, Orta Çağ, Barbarlar, Hristiyanlar, Müslümanlar, Alfa Yayınları, İstanbul, 2014, s. 271. 
500 K. Pearson, "Salic Law and Barbarian Diet", Law, Society and Authority in Late Antiquity, Ed.: R. W. 

Mathisen, Oxford University Press, UK, 2001 içinde, s. 281.  
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 Koyun hırsızlığı başlığı altında vurgulanan unsur kısırlaştırılmış koçlardır. Üç 

ayrı maddede sayılarıyla verilmesinden Franklarda önemli bir hayvan olduğu 

anlaşılmaktadır. Ardından gelen başlıklarda keçiler arasında değil ama köpekler 

arasında av köpeği, çoban köpeği ve tazı şeklinde bir ayrım yapıldığı ve hava 

karardıktan sonra bağlı olduğu bilinen bir köpeğin öldürülmesinin ceza gerektirdiği 

görülmektedir. 

 Kuş hırsızlıklarından bahseden başlık incelendiğinde Frankların pek çok kanatlı 

hayvan besledikleri ve şahin, atmaca, horoz, tavuk, turna kuşu, kuğu, kaz, ördek ve 

üveyik hırsızlığına aynı cezayı verdikleri görülmektedir. Şahinlere ayrı bir önem 

verildiği tünediği yerden, ağaçtan ya da kilitli olduğu yerden çalınmalarının farklı 

cezalara ayrılmasından anlaşılmaktadır. Orta Çağ`da şahinler, bugünkü köpek kullanımı 

gibi, soylular tarafından kuş avlarken yardımcı olarak kullanılmışlardır. Eğitimi oldukça 

uzun ve zorlu olan şahinler, karanlıkta ve sakin kalmaları için genellikle üzerleri örtülü 

şekilde tüneklerine bağlanmışlardır. Ayrıca bu başlık altında kesme ya da çalma yoluyla 

ağaç hırsızlığına da yer verilmiş, burada ağaçların bahçede ya da avlu içinde-dışında 

olmasına vurgu yapılmıştır. Bahçe içindeki ağaçlara zarar vermek diğerlerinden beş katı 

daha fazla ceza gerektirmektedir. Daha önce de değinildiği gibi Pactus Legis Salicae 

tarımsal bir Frank toplumu imajı çizmektedir ve bu toplum içinde saban da son derece 

önemli bir yere sahiptir. Bu başlık altında saban bıçağı çalmaya da ceza öngörülmüştür 

ve bu ceza bahçedeki ağacı çalmakla eşdeğerdir. 

 Orta Çağ`da şeker çok pahalı olduğundan bal yaygın olarak kullanılan 

tatlandırıcıdır. Ayrıca aynı yolla elde edilen balmumu da Orta Çağ için çok gerekli bir 

malzemedir. Mumlar sadece balmumundan yapılmaktadır ve değerce bala eşittir.501 Bu 

 
 

501 R. A. Johnston, "Beekeeping", All Things Medieval Europe, Greenwood, USA, 2011 içinde, s. 53. 
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nedenle arıcılığa çok önem verilmiş ve yasaya bu başlık altında özellikle kilitli 

kovanların çalınması sonucunda verilecek cezalar eklenmiştir.   

 Diğer başlık ekili alana zarar veren hayvanlara nasıl davranılması gerektiği ile 

ilgilidir. Burada önce hayvan korunmakta, zarar verilmesi yasaklanmakta, sonra da 

hayvanın sahibi korunmakta bu zarardan dolayı zayıf düşen hayvan tekrar kendisine 

verilmediği gibi zararı telafi edilmektedir. Çalınan hayvanın hırsız tarafından kendisine 

ait olduğunu gösterecek bir işaretle damgalanması, çalıntı hayvanı kendisine mal etmesi 

de cezalandırılmıştır. Bir şekilde tarlasında başıboş hayvan bulan kişinin bunları kilit 

altına almaması ve ölümlerine sebebiyet vermemesinin gerektiği de maddelerden 

anlaşılan bir diğer husustur. Aksi halde bu kişi cezanın yanı sıra hayvanların değerini 

ödemek zorundadır. Ayrıca bir şekilde bu hayvanlar kilit altına alınmışlarsa bunu yapan 

ceza alacaktır ancak başka birinin bu hayvanları kilitli yerden çıkarması da, başka bir 

deyişle duruma müdahale etmesi de yasaklanmıştır. Bu başlığın bir ve dört nolu 

maddelerinin birbirine çok benzediği ancak ince bir farkları olduğu görülmektedir. Bu 

fark "ihmal" kelimesinden kaynaklanmaktadır. Birinde isteyerek zarar verme birinde 

ihmal sonucu istemeden zarar vermekten bahsedilmekte ancak her iki durumda da aynı 

ceza öngörülmektedir. Demek ki Franklar kasıt olsun olmasın olayın sonucuna 

odaklanmaktadırlar.  

 Arazisine giren hayvanlara zarar veren kişi kadar başında olduğu hayvanlara 

sahip çıkamayana da ceza verilmekte, böylece bir denge kurulmaktadır. Bazı 

hayvanların etrafa zarar vermeleri sebebiyle kapalı bir alanda tutulduğu öğrenilen bir 

diğer maddede, bunları kapalı alandan çıkaranlara ve başkasının çitle çevrilmiş özel 

alanına girerek hayvanlarını salanlara hem zarar hem ceza ödemesi öngörülmektedir. 

  Pactus Legis Salicae`da yer verilen konulardan belki de en yaygını 

hırsızlıklardır. Onuncu başlık bu konuya ayrılmıştır ancak burada dikkati çeken şey 
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köleler ve malların aynı başlık altında verilmiş olmasıdır. Bilindiği üzere kölelik her ne 

kadar Roma kökenli olsa da Orta Çağ`da da varlığını sürdürmüştür. Maddeler 

incelendiğinde kölelerin cinsiyetlerinin özellikle belirtildiği ve at-kısrak gibi değerli 

hayvanlarla eşit cezaya tabi oldukları ancak erkek kölelerin kadın kölelerden daha 

değerli oldukları, kadın kölelerin aşağı yukarı ne kadar ettiği ve marangoz, seyis ya da 

bir domuz çobanına denk tutuldukları, daha düşük değerli kölelerin ise, muhtemelen 

tecrübesiz olduklarından, çocuk yaştaki kız ya da erkek ev köleleri olduğu 

görülmektedir. Ayrıca maddelerden doğuştan özgür kişilerin kölelerle işbirliği yaparak 

kölelerin sahiplerini soyabildikleri ve böyle bir durumda suçun özgür kişide olduğu 

anlaşılmaktadır. Tabi köle, sahibinin evine döndüğünde elbette bir yaptırımla 

karşılaşacaktır ancak yasa buna bir zorunluluk getirmemiş, inisiyatifi sahibe bırakmıştır, 

sonuçta köle onun malıdır. Köleler şahsi mal olarak kabul edildiklerinden sahibi 

dışındaki özgürler tarafından kötü amaçlarla ya da ticari (aracı ya da maşa) olarak 

kullanılmaları ya da çalınarak satılmaları halinde ceza bunu yapan özgür kişiye 

verilmektedir.  

 Frank toplumunun kişileri sosyal statülerine göre, doğuştan özgür, azatlı ya da 

köle gibi sınıflara ayırdıkları bilinmektedir. Pactus Legis Salicae bunun örnekleriyle 

doludur. Doğuştan özgürlerin işledikleri suçlar da ayrı başlık halinde verilmiş, 11. 

başlık haneye tecavüz ve hırsızlık konularına ayrılmıştır. Maddede çalınan malın 

değerine göre bir ceza belirlendiği ve özellikle de haneye zorla girme, kilit kırma, 

anahtarın kopyasını yaptırma durumlarının ceza gerektirdiği vurgulanmıştır. Dikkati 

çeken bir diğer husus ilk iki maddede "ev dışından" diye özellikle belirtilmiş olmasıdır. 

Bunun sebebi ev içinden bir şey çalmanın hırsızlık olarak görülmediği olabileceği gibi, 

böyle bir durumda aileye sorunu kendi içlerinde çözme, dışarıya duyurmama şansı 

veriliyor olması da olabilir. Son maddede ise ister hırsızlık yapsın ister yapmasın 

başkasının evine giren kişinin mutlaka ceza alacağı belirtilmektedir. Kölelerin 
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hırsızlıklarında ise verilen cezaların kırbaç ya da hadım edilme olduğu görülmektedir. 

Köleye parası varsa kırbaçtan, sahibine de karşılığını ödeyerek köleyi hadım edilmekten 

kurtarma hakkı verilmektedir.  

 Doğuştan özgürlerin işledikleri suçlar arasında adam kaçırma ayrı bir başlık 

halinde ve çokça madde ile verilmiştir. Burada kaçırılan kişinin cinsiyetinin çoğunlukla 

kadın olduğu görülmektedir. Başlıktan dönemin ilişkileriyle ilgili bilgilere ulaşmak 

mümkündür. İlk olarak doğuştan özgür erkeklerin sadece özgür kadınları değil 

başkasına ait köleleri de kaçırdıkları hatta yarı özgür kadınlarla zorla evlenebildikleri 

anlaşılmaktadır. Burada zor kullanma artı bir ceza gerektirirken, kendi isteğiyle giden 

özgür kadının ve bir kadın köleyi alıkoyan özgür adamın köle statüsüne düşürüldüğü 

görülmektedir.  Dikkati çeken bir diğer nokta suça iştirak edenlerin sayısı üç kişiden 

fazla ise ya da yanında ok taşıyan varsa, yani uzaktan zarar verme potansiyeline sahip 

olan varsa o kişiye artı bir ceza öngörülmesidir. Kaçırma vakalarında kaçırılan kız 

kapısı kilitli bir yerde ise, çalışma halinde ise ya da kralın koruması altında ise cezalar 

iki katından fazlaya çıkmaktadır. Kaçıran kişi kralın hizmetinde biriyse verilen ceza 

ölüm cezasıdır. Demek ki kralın hizmetinde olan kişilerin kötü işlere bulaşması 

kesinlikle istenmemekte, en ağır ceza verilmektedir. Başka bir deyişle mevkiyi kötüye 

kullanma en ağır ceza ile cezalandırılmaktadır. Burada geçen puer regis ifadesi  

Wergeland`a göre,502 kralın kölesidir. Başka kölelerle kıyaslandığında ayrıcalıklı biridir 

ve yasayla korunmaktadır.  

 Başlıktan anlaşılan bir diğer konu ensest birlikteliklerin kapsamının bugünden 

geniş tutulduğudur. Bugün birinci (anne, baba, kardeşler) ve ikinci derece akrabalar 

(teyze, hala, amca, dayı, dedeler, anneanne, babaanne ve kardeş çocukları olan 

 
 

502 A. M. Wergeland, "Slavery in Germanic Society During the Middle Ages: II", Journal of Political 

Economy, vol.9, June, The University of Chicago Press, 1901, s. 401. 
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kuzenler) arasındaki birliktelikler ensest kabul edilirken, Frank yasası erkek kardeş ve 

dayı eşlerini de bu gruba dahil ederek çemberi genişletmiştir. Suça iştirak edenler 

"şerefsizlik" damgası yerken, suç sadece suçu işleyenlerle sınırlı kalmamış sonraki nesli 

de etkilemiştir. Böyle bir suçun sonucunda oğul dünyaya gelmişse mirasçı olma hakkı 

elinden alınmıştır.  

 Burada "infamia-şerefsizlik" kavramı ile karşılaşılması Pactus Legis Salicae`ın 

Roma hukukundan aldığı unsurlara bir örnektir. Şerefsizlik bir kişinin toplum içindeki 

yerini kaybetmesidir. Roma`da bu damgayı yiyenler kamu hizmetlerinden 

yararlanamamakta, seçme-seçilme hakları ellerinden alınmakta, dava açmaları ya da 

başkasını temsil etmeleri yasaklanmakta hatta şahit olarak bile kabul 

edilmemektedirler.503 Yalnız burada Roma ile Erken Orta Çağ hukuk geleneğinin bir 

farkı ortaya çıkmaktadır. Roma hukukunda şerefsizlik damgası yemeyi gerektiren suçlar 

içinde ensest ilişki yokken Erken Orta Çağ hukuk geleneğinde vardır. Bu da bize 

Roma`da çok yaygın olan yakın akraba ilişkilerinin Cermenler ya da en azından 

Franklar arasında kabul edilmediğini göstermektedir. 

 Adam kaçırma başlığı altında başkasıyla nişanlı bir kızı kaçırıp onunla evlenen 

adama yüksek cezalardan biri verilirken, nişanlısı kaçırılan adama da bir miktar para 

ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca tüm yasa metni içerisindeki en yüksek cezalardan 

biri düğün alayıyla nişanlısına götürülen bir kıza yolda tecavüz edilmesidir. Demek ki 

Franklar düğün alayına evlilik benzeri bir anlam yüklemişlerdir ve artık evlenmiş 

sayılabilecek bir kıza böyle bir hakareti en yüksek para cezalarından biriyle  

cezalandırmışlardır. Cezanın bu kadar yüksek olmasının bir nedeni de muhtemelen 

 
 

503 Ö. Çelebican, 2014, s. 173. 
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eylemin önceden planlanmış bir eylem olarak kabul edilmesidir. Yalnız burada bu 

paranın kızın nişanlısına mı,  ailesine mi ödeneceği belirtilmemiştir. 

 Yol kesme ve soygun yapma eylemlerinde karşımıza çıkan ilk şey yemin 

yardımcılarıdır. Bu kişiler, suçlanan kişinin suçu kanıtlanamadığı durumlarda, yarısını 

kendisinin seçmesine izin verilerek, söylediğinin doğruluğu için yemin edebilecek 

akraba ya da arkadaşlardır. Frankların yemin etmeye verdikleri önemin göstergesi bir 

uygulamadır. Her bir kişi gerekli görüldüğünde soyundan birinin yanında yer almak ve 

onunla birlikte yemin etmek zorundaydı. Bu yemin mahkeme karşısında yasal bir kanıt 

hükmündedir. Yemin edenler tanık değillerdir. İfade vermezler ama kutsal ortak 

yeminle güvence verirler. Bir diğer husus Frank hakimiyeti altında yaşayan Romalılar 

ile Franklar arasındaki bu tip eylemlerde, suçlanan Romalı ise daha fazla yemin 

yardımcısı, bu kişiler temin edilemediği takdirde kaynar su işkencesi/sınaması ya da 

para cezası öngörülmesi, suçlanan Frank ise daha az yemin yardımcısı, temin 

edilememesi durumunda, işkenceden hiç bahsetmeden, Romalıya verilenin yarısından 

az bir para cezası verilmesidir.  

 Aynı başlık altında taşınmalara/göçlere de yer verilmiştir. Başka maddede de 

göreceğimiz üzere, bir yere taşınmak isteyen kişinin, kraldan izin almış ya da kendini 

taşınacağı yerin yerel mahkemesinde, mahkemeye katılmak zorunda olan doğuştan 

özgür üyelere, dolayısıyla bölgeye tanıtmış olması gerekmektedir. Bir kişi bunların 

ikisini birden yapmışsa ona engel olacak kişi kralın emrine karşı gelmiş demektir ve 

yasanın öngördüğü yüksek para cezalarından birine çarptırılacaktır. Bu kişi imtiyaz 

sahibi olarak gelmektedir, sıradan biri değildir. Modzelewski`ye göre504 bölge sakinleri 

arasında yaşamak istemiyor bile olabilir, oraya sadece kral tarafından işletmekle 

 
 

504 K. Modzelewski, 2010, s. 256. 
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yükümlü kılındığı toprağı işgal edip, köle, yarı özgür ya da ortakçı bazı adamlarını 

yerleştirmek için gönderilmiş olabilir. Bölge sakinleri haklı olarak ondan çekinebilirler. 

Bu uygulama yasanın parşömene kaydedildiği an yürürlüğe girmemiş, kuşaklar boyunca 

böyle gelmiştir.  

 İnsanların özel mülküne, özellikle de çiftliğine saldırı durumlarında, saldırıya 

kapıları kırmak, köpekleri öldürmek, insanlara zarar vermek ve hırsızlık yapmak dahilse 

verilen ceza yine yüksek bir cezadır, ayrıca hırsızın çaldığı eşyaları geri vermesi 

gerekmektedir. Bu konudaki cezalar toplu değil, olaya karışan her bir kişiye ayrı ayrı 

verilmektedir. 

 Hırsızlık yapılırken soyulan kişinin karşılık veremeyecek durumda olması cezayı 

arttıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezar soygunculuğuna verilen ceza, 

henüz gömülmemiş bir ölüyü ya da uyuyan birini soymaya verilen cezanın iki katı 

olması yanı sıra yasadaki yüksek cezalardan biridir.  

 Yasada erkeklerin kadınlara ya da kızlara karşı tutumları pek çok açıdan 

değerlendirilmiştir. Kocası hayatta olan bir kadını kaçırmak mezar soygunculuğuyla 

aynı yüksek cezayı gerektirmektedir. Doğuştan özgür bir kıza tecavüz eden kişinin 

aldığı ceza, bu birlikteliğin gönüllü olması halinde verilen cezanın yarım katı fazladır. 

  Evin yakılması kabile toplumlarında görülen en ağır cezalar arasında kabul 

edilmiştir. Ev kişinin insanlar arasındaki yerini belirlemekte ve dokunulmazlığı olan bir 

sığınak olarak görülmektedir. 505  Frizyalıların Yasası`nda geçtiği şekilde, kan davası 

içerisinde olan, bundan dolayı öldürülebilecek bir kişi bile, kendi evinde 

 
 

505 K. Modzelewski, 2010, s. 14. 
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öldürülememektedir.506 Buna paralel olarak kasıtlı yangın ya da kundaklamalarda ev 

sahibi en mağdur olan kişi olarak kabul edilmiştir. Bunu, kundaklanan evin içinde birine 

zarar gelse de gelmese de ev sahibine ayrı bir para ödenmesinden anlamak mümkündür. 

Yangın durumunda evin içinde olan kişilerin statüsü de önemli görülmüş ve doğuştan 

özgür olmaları halinde, ev sahibinin yanı sıra, her birine ödeme yapılması, hatta birisi 

yanarak ölmüşse onun akrabalarına bile en yüksek para cezalarından birinin ödenmesi 

öngörülmüştür. Bunun haricinde sepet örülen yerler, içinde yıllık ürün bulunan 

ambarlar, içinde hayvan olan ahır ya da ağıllarda çıkarılan yangınların cezaları aynıdır. 

Bunlara diğer yerlerden ayrı tutularak yer verilmesi Franklarda hayvancılığın, tarımın 

ve sepet örücülüğün çok önemli olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere Pactus Legis 

Salicae Frank hakimiyetinde yaşayan Romalıları da kapsamaktadır. Yangınlar 

konusunda da buna değinilmiş, bir Romalının başka bir Romalıya bunları yapması 

ancak kesin kanıt olmaması halinde, yine yemin yardımcılarına, bulamazsa önce kaynar 

su işkencesine/sınamasına, yara iyileşmezse ise para cezasına çarptırılmasına karar 

verilmiştir. Çit konusu Pactus Legis Salicae`ın özellikle önem verdiği konulardandır, 

birkaç yerde geçmektedir ve bize Frankların daima yerleşik bir hayat sürdüklerini 

göstermektedir. 507  Yangınlar başlığı altında da değinilen konuda çiti yakmak ya da 

tahrip etmek cezaya tabi tutulmuştur. 

 Yaralamalar konusunda Frank geleneğinin kan akmasına ya da akmamasına, 

niyetlenme ya da uygulamaya geçmeye önem verdiği ve darbe başına paha biçtiği 

görülmektedir. Yaralama sonucunda kan akmışsa ya da niyet öldürme ise ceza daha 

fazladır. Bir insanı kafasından yaralama ile ilgili ayrıntılı maddeler eklenmesi çok sık 

görüldüğünü düşündürtebilir. Yaranın iyileşip iyileşmediği de Franklar için önemlidir 

 
 

506 " Homo faidosus pacem habeat…, in domo sua…", Ed.: K. A. Eckhardt, A. Eckhardt, Lex Frisionum, 

Additio Sapientum I, MGH, Leges, Fontes iuris, XII, Hannover, 1982, s. 80. 
507 K. Pearson, 2001, s. 283.  
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ve iyileşmemişse cezaya tedavi masrafları da eklenmektedir. Darbe başına belirlenen 

miktar, ister sopayla ister yumrukla vurulsun 3 solidustur, kan akması bu miktarı 5 

solidusa çıkarmaktadır. 

 Masum birini suçlamak da yasada yer almış, bunun gıyabında ve kralın 

huzurunda yapılması yüksek ceza gerektirmiştir. Buna verilen önemi pek çok maddede 

geçen "ona kanıtlanmışsa" ifadesinden de anlamak mümkündür. 

  Büyü yapmak çok eski zamanlardan beri var olan, kimileri tarafından inanılan 

bir eylemdir ancak hiçbir dönemde Orta Çağ Avrupası`nda olduğu kadar yer işgal 

etmemiştir. Bu dönemde özellikle kadınlar cadılıkla suçlanmış ve akıl almaz işkencelere 

maruz kalmışlardır. Erken döneme ait Pactus Legis Salicae da bu konuya değinmiş ve 

büyü ya da sihirli iksir sonucunda bir ölüm meydana gelmişse bunu yapan kişinin çok 

yüksek bir ceza ödemesini ya da çağın genel tutumuna uygun olarak, ateşe atılmasını 

öngörmüştür. Kişinin ölmemesi durumunda ceza, para cezası olarak kalmaktadır. Orta 

Çağ zihniyetini gösteren bir diğer maddede kadınların çocuğu olmamasının büyüden 

kaynaklanmış olabileceğine inanıldığı açıkta belirtilmektedir. Böyle bir durumda 

ödenmesi gereken ceza miktarı oldukça yüksektir. 

 Orta Çağ Avrupası her ne kadar kadının aktif yaşamda gönlünce yer alabildiği 

bir ortam olmasa da yasalara onlarla ilgili maddeler de eklenmiştir. Bir kadının eline, 

koluna, parmağına, dirsekle omuz arasındaki üst koluna ya da göğsüne dokunmak 

sırasıyla artan cezalar gerektirmektedir. Kolunu sıkmak da ceza gerektiren bir eylemdir. 

Yalnız bu başlıkta sadece özgür bir erkek bunu yaparsa ne kadar ceza alacağı 

belirtilmiş, köle ya da yarı özgür birinden bahsedilmemiştir. Belki de oranlama yargıca 

bırakılmıştır. 

 Orta Çağ Avrupası`nda taşımacılığın en kolay ve ucuz yolu deniz/nehir 

kullanılarak yapılanıdır. Kara taşımacılığına göre çok daha fazla vakit alsa da insanlar 
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ucuz ve daha az tehlikeli olduğu için deniz ulaşımını ya da ticaretini tercih etmişlerdir. 

Bu nedenle tekne ya da kayık kullanımı insanlar için oldukça önemlidir. Yasa bunu da 

atlamamış başkasının teknesini ya da kayığını izinsiz kullanan ya da çalanlara ceza 

vermiştir. Ayrıca pek çok maddede olduğu gibi burada da teknenin/kayığın kilitli ya da 

askıya alındığı yerden çalınması daha büyük bir ceza gerektirmiştir. 

  Tarım Erken Orta Çağ Avrupa toplumunun vazgeçilmezi olduğundan yasalarda 

tarımla ilgili pek çok maddeye rastlamak mümkündür. Bunlar arasında değirmenler de 

vardır. Bilindiği üzere değirmenlerde sadece değirmen sahibinin tahılı değil parasını 

ödeyen başka insanların tahılları da öğütülmektedir. Değirmenden tahıl çalan bir kişi bu 

nedenle hem değirmen sahibine hem tahıl sahibine para ödemek zorundadır. 

Değirmenin kilidini kırmak da ceza gerektirirken, değirmeni işlemez duruma getiren bir 

eylemde bulunmak, örneğin değirmen taşının ortasındaki demiri çalmak, hırsızlıktan üç 

katı fazla cezaya tabi tutulmuştur. At da bu dönemin vazgeçilmezidir ve sahibinin izni 

olmadan atına binmek suçtur. 

 Kadınlarla ve çocuklarla ilgili başlıklardan biri de cinayetlerdir. Burada 12 yaşın 

temel alındığı açıkça görülmektedir. 12 yaş Orta Çağ Avrupası`nda ergenliğe geçiş 

yaşıdır ve yasadan da anlaşılacağı üzere Franklar bu yaştan küçük çocukların işlediği 

suçlara ceza vermemektedirler. Bu nedenle henüz 12 yaşını bitirmemiş bir erkek 

çocuğunu öldürmek 600 solidus gibi çok yüksek bir ceza gerektirmektedir. Yasada bir 

de "uzun saçlı" ifadesi geçmektedir. Bunun sebebi erken dönem Franklarda, özellikle 

Merovenjlerde, erkek çocukların 12 yaşına kadar uzun saç kullanmaları, saç kesme 

seremonisinin onları çoğunluğun ayrıcalığına dahil etmesidir. Aynı seremoni kızlar için 

saç örme şeklindedir. Dolayısıyla uzun saç önemsenen bir özelliktir ve ailesinin izni 

olmadan kız ya da erkek çocuğun saçını kesen kişi ceza almaktadır.  Dikkati çeken bir 

diğer nokta saç konusunda kız ve erkek çocuklar ayrı maddelerde verilirken, öldürme 



 
 

133 
 

bahsinde kız çocuklardan hiç bahsedilmemesidir. Kız ve erkek çocuklar arasında Orta 

Çağ`da da ayrım yapıldığı bilinmektedir, kızların cinayetlerinden bahsedilmemesinin 

sebebi belki de bu hastalıklı düşüncedir.   

 Cinayetler başlığında kadın cinayetlerine de ayrıntısıyla yer verilmiştir. Örneğin 

yasa kadının hamileliğinden başlayarak artık çocuk sahibi olamayacağı yaşa kadarki 

cinayetlerden ayrı ayrı bahsetmektedir. Ceza miktarına göre sırasıyla, henüz anne 

karnında olan bir cenini ya da doğmuş ancak henüz isim konmamış yani en çok dokuz 

günlük bir bebeği öldürene 100, artık çocuk sahibi olamayacak yaştaki bir kadını 

öldürene 200, çocuk sahibi olabilecek yaştaki bir kadını öldürene 600, hamile kadını 

darp edip öldürene 700 solidus ceza verilmektedir. Buradan Orta Çağ Avrupası`nda 

bebek ölüm oranları çok yüksek olduğundan, Frankların yeni doğmuş bir bebeğin 

yaşama şansının az olduğunu bilerek, ortalama 10. günde çocuğa isim koydukları, isim 

konmuş bir bebeği öldürmenin 100 solidustan daha büyük bir ceza gerektireceği sonucu 

rahatlıkla çıkarılabilir. Ayrıca anlaşılan başka bir şey, verilen dört maddede de kadının 

sadece çocuk doğurma açısından ele alınmış olmasıdır. Bu maddeler dönemin kadına 

bakışını ortaya koyması açısından son derece dikkat çekicidir. Ne de olsa öncelikle 

görevi çocuk doğurmaktır. 

 Zina Orta Çağ Avrupası`nda suçtur, kilise de zinayı desteklememektedir. Pactus 

Legis Salicae da bu konuda üzerine düşeni yapmış ve zinaya dair bazı maddelere yer 

vermiştir. Öncelikle doğuştan özgür erkeklerin başkasına ait kadın kölelerle 

birliktelikleri suçtur, kölenin sahibine ödeme gerektirmektedir. Eğer evleniyorlarsa 

onlar da köle statüsüne düşürülmektedir. Aynı şey doğuştan özgür kadınlar için de 

geçerlidir. Kölelerin birbirleriyle zinalarında kadının bu sebepten ölmesi erkek köleyi 6 

solidusluk cezaya ya da hadım edilmeye götürebilirken, erkek kölenin sahibinin, ölen 

kadının değerini sahibine ödemesi gerekmektedir. Kadın bundan ölmemişse köle ya 300 
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kez kırbaçlanacak ya da 3 solidusu kadının sahibine ödeyecektir. Erkek kölenin kadın 

köleyle sahibinin izni olmadan evlenmesi de aynı miktarda ödeme gerektirmektedir. Bu 

başlıkta ilk dikkati çeken mağdur kölenin sahibinin zararının mutlaka telafi edilmesidir. 

Erkek kölenin gücü yoksa ödemeyi sahibi üstlenmekte ama mutlaka ödeme 

yapılmaktadır. Bunun sebebi büyük ihtimalle kölelerin bir eşya gibi 

değerlendirilmesidir. Ayrıca maddelerden doğuştan özgür kişilerin köle statüsüne 

düşürülmesinin bir yolu olduğu da anlaşılmaktadır.  

 Azat etme Roma İmparatorluğu`ndan itibaren uygulanan bir işlemdir ve pek çok 

yöntemi vardır. En çok uygulananı kilisede yapılanı olmakla birlikte, Erken Orta Çağ 

Avrupası`nda kullanılan yöntemlerden biri de kralın huzurunda yere bir denariusluk 

sembolik bir para atılarak yapılanıdır. Bu işlemin kölenin sahibi tarafından üstlenilmesi 

gerekmektedir ve sahibin artık köleye ihtiyacı kalmadığının bir göstergesidir. Yasada 

yer alması ise bu işlemin kölenin sahibinin izni olmadan başkası tarafından da 

yapılabiliyor olmasındandır. Bu tarz bir azat etmenin, kralın huzurunda yapılması ve 

Frank dilinde gerekli sözler söylenmesi nedeniyle geri dönüşü yoktur.508 Bu şekilde bir 

köle azat etmek 35, yarı özgür birini azat etmek 100 solidusluk bir ceza 

gerektirmektedir. Aynı zamanda sahipleri mağdur olmasın diye azat edilen kişilerin 

varsa malları eski sahiplerine verilmektedir.  

 Çeşitli hırsızlıklar başlığı oldukça fazla maddeye sahip bir başlıktır. İlk olarak 

hayvanlardan çan çalmak domuz, büyükbaş ve at özelinde verilmiştir. At konusunda 

ayakbağına da değinilmiş ve ayakbağının çalınması sonucu serbest kalan atın ölmesi 

durumunda ödenmesi gereken ceza verilmiştir. Ardından tarımsal faaliyetler ve 

ürünlerin çalınmasına geçilmiştir. Burada dikkati çeken şeyler çalınan ürünlerin bahçe 

 
 

508 K. Modzelewski, 2010, s. 166.  
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içinde olmasının ve at ya da araba gibi bir vasıtayla taşınarak götürülmesinin, bahçe 

dışında olması ve sırtında taşınılabilecek kadarının çalınmasının farklı cezalar 

gerektirmesidir. Ormandan odun ya da malzeme çalmak, sabana müdahale edip 

çalışmasını engellemek, başkasının otlağını biçmek, üzüm bağından üzüm toplamak, 

kilitsiz bir kilere girmek ya da kilitli bir kilere girip bir şey almamak, başkasına ait bir 

köleyle ticari alışveriş yapmak aynı miktarda cezaya çarptırılmaktadır. Nehirlerde 

gerilmiş balık ağlarına da yer verilmekte ve yılan balığı ağına diğer ağlardan üç katı 

değer biçilmesinden yılan balığı ağının daha zor yerleştirildiği ya da yılan balığının 

daha zor/nadir yakalanabildiği ve dolayısıyla daha değerli olduğu düşünülebilmektedir.  

 Başkasının tarlasını sürmek ve ekmek, sürmek ama ekmemekten üç katı fazla bir 

ceza gerektirmektedir. Bugün olduğu gibi Orta Çağ Avrupası`nda da yaşlanan ağaçlar 

zamanı geldiğinde kesilmektedir ve Franklar bu zamanı bilmektedir. Yasaya göre artık 

kesilmesi gereken bir ağacı kesmeye ceza verilmemekte ama tersi bir durumda küçük 

bir ceza ödenmektedir. Öyle ki bu 3 solidusluk ceza bir kadının bileziğini çalmaya 

verilen cezayla eşdeğerdir.  

 Üç maddede verilen kiralık katil tutma başlığında eylem ister yerine getirilsin 

ister getirilmesin, olaya karışan kim olursa olsun aynı cezayı almaktadır. Franklar bu 

konuda niyet ayrımı yapmamışlardır. 

 Sakatlamalar oldukça ayrıntısıyla verilmektedir. Dikkati çeken ilk nokta 

uzuvların kesilmesinin yanı sıra sarkmasının ya da kopmasının da özellikle belirtilmiş 

olmasıdır. Kopma durumunda verilen ceza sakatlamadan daha fazladır. Ayrıca parmak 

kesilmeleri her bir parmak için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Buna göre en değerli parmak 

başparmağı, en az değerli olanı yüzük parmağıdır. Genel olarak en çok ceza gerektiren 

uzuv ise dildir. Sonra sırasıyla göz, burun, ayak ve kulak gelmektedir. Son olarak 

erkeklere yönelik bir duruma, hadım etmeye değinilmiş ve cinsel organı tümüyle 
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kesmeye hadım etmenin iki katı ceza artı doktor masrafı da eklenmiştir. Frankların 

doktor için belirlediği para 9 solidustur. 

 Hakaretlerle ilgili bölümden iddiayı kanıtlamanın çok önemli olduğu ve bugün 

olduğu gibi, Erken Orta Çağ`da da bazı yakıştırmaların kötü algılandığı anlaşılmaktadır. 

Örneğin birine, hızlı kaçtığını ima etmek için, tavşan, ihanet etme potansiyeline sahip 

olduğunu ima etmek için tilki demek ceza gerektirmektedir. Ayrıca cinsiyete dair 

hakaretler de vardır. Birine homoseksüel demek ceza almak için yeterlidir ancak 

doğuştan özgür bir kadına fahişe demek, kanıtlanamadığı takdirde, ondan üç katı fazla 

ceza getirmektedir. Birini kalkanını atıp kaçmakla yani korkaklık ve ihanetle suçlamak 

da suçtur ancak birine yalancı demenin yanında çok küçük bir cezası vardır. Bunlar 

büyük oranda savaşçılık fikri üzerine inşa edilmiş, VI. yüzyıl Frank toplumu gibi 

toplumlarda çok büyük hakaretlerdir. Kadınlar cinsi münasebetler kullanılarak hakarete 

uğrarken, erkekler korkaklık üzerinden hakarete uğramışlardır.509    

 Yol kesme eyleminden bahsedilen bir başka başlıkta, doğuştan özgür bir kadının 

ya da kızın yolunu kesip darp edene, doğuştan özgür bir erkeğin yolunu kesip darp 

edenden ve değirmen yolunu kesenden üç katı fazla bir ceza verilmektedir. 

 İnsanları bağlamak ve bir yere götürmek yasada yer verilen başka bir konudur. 

Vurgulanan ilk unsur bunun sebepsiz yere yapılıp yapılmadığı, diğeri bağlanan kişinin 

bir yere götürülüp götürülmediğidir. Son olarak Franklar ve onların hakimiyetinde 

yaşayan Romalılar arasındaki ayrım bir kez daha vurgulanarak, bir Frankı bağlayan 

Romalıya, bir Romalıyı bağlayan Frankın alacağı cezanın iki katı verilmektedir. 

 Avcılık her ne kadar zenginler tarafından zevk aracı olarak kullanılsa da, Erken 

Orta Çağ Avrupası`nın besin kaynaklarından biridir. Bu nedenle avlanan ya da 

 
 

509 G. Halsall, Warfare and Society in the Barbarian West, Routledge, UK, 2013, s. 11. 
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avlanmakta kullanılan hayvanlara ayrıca önem verilmektedir. Yasada kuş ve balık 

avlarının yanında, avlanmada kullanılan geyiklere de yer verilmiştir. Daha önce av 

yapmış bir geyik ile henüz avlanmamış bir geyiği öldürmenin cezası farklıdır. Anlaşılan 

bir diğer şey Frankların bir şekilde yorgun düşmüş geyik, domuz gibi değerli 

hayvanların öldürülmesini istemediğidir. Bunu yapanlara da ceza konmuştur. 

 Franklar, diğer Cermenler gibi, yazıyı az kullanan bir millet olduklarından bazı 

işaretlerle dertlerini anlatmışlardır. Özel alanı tanımlayan işaretler de bunlardandır. 

Pactus Legis Salicae`da geçen çitler ve sırıklar510 özel alanı işaret etmektedir. Özel 

alanın korunmasına yönelik her türlü tehdit de yasalarda yerini almıştır. Örneğin çitlere 

herhangi bir şekilde zarar vermek, yolu olmayan ürün bulunan tarlalardan geçerek 

ürünlere zarar vermek, çalıntı bir malı, başkasının avlusuna sahibinin bilgisi olmadan 

bırakmak ceza gerektiren ihlallerdir. 

  Köleler her ne kadar eşya olarak kabul edilseler de başlarına kötü bir şey 

gelmesinin istenmediği, yasaya onları koruyacak maddeler koyulmasından 

anlaşılmaktadır. Örneğin doğuştan özgür birisi bir köleye ya da yarı özgür birine 

saldırmamalıdır, dövmemelidir, hatta ölü bile olsa soymamalıdır. Aksi durumda yani 

köle doğuştan özgür birini ya da başka bir köleyi öldürürse öncelikle kendisinden 

vazgeçmek zorundadır. Başka bir köleyi öldürmesi durumunda katil olan köle, iki 

tarafın sahipleri tarafından çalıştırılmak ya da belki kamçılanmak üzere paylaşılacak, 

özgür birini öldürmesi durumunda ise ölen kişinin kefaretinin yarısı için ölenin 

akrabalarına teslim edilecektir. Kefaretin kalan yarısı ise katil kölenin sahibi, kendisini 

mahkemede savunmazsa, onun tarafından ödenmelidir. Aynı başlıkta diğer kölelerden 

daha iyi koşullarda yaşayan ev kölelerinin demirci, kuyumcu, domuz çobanı ve şarap 

 
 

510 G. Duby, 2006, s. 25. 
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tüccarıyla bir tutulduklarını görmekteyiz. Bu kişileri kaçıran ya da öldüren kişi para 

cezasının yanında, barışı bozduğu için devlete de para ödemek zorunda bırakılmıştır.  

 Özellikle dört ayaklı hayvan sahiplerinin hayvanlarına sahip çıkmaları, 

çıkmadıkları durumda hayvan birinin ölümüne sebep olmuşsa, hem tazminat 

ödeyecekleri hem de hayvanı kaybedecekleri yasayla sabitlenmiştir. 

 Frank yasalarında geçen unsurlardan biri “üçüncü kişi”dir. Mallarla ilgili bir 

durum söz konusu olduğunda malın çalıntı olduğu iddia ediliyorsa, malın sahibi 

olduğunu iddia eden kişi garantör ya da kefil olarak üçüncü bir kişi getirmek 

durumundadır. Bu kişi, malın önceki sahibidir, takas ya da satın alma yoluyla malı 

şimdiki sahibine verendir. Böylece Frank kaynaklarında “intertiare”,511 “üçüncü kişiye 

başvurmak” denilen eylem gerçekleşmiş demektir. Ayrıca malı kaybolan kişinin 

malının izini sürmesine de izin verilmektedir. Çalınan malını üç gece içinde bulan kişi, 

mallarını geri alabilmekte, üç gece geçmesi durumunda ise geri alamamaktadır. Aynı 

konuda Frankların karşı tarafın kendini savunacak kanıt bulması için güneş batana kadar 

beklediği de anlaşılmaktadır. Bu süreyi beklemeyip, kanıtlama yoluna gitmeyen ve 

çalındığını iddia ettiği malı zorla alıp götüren kişi ise suçlu kabul edilmektedir.  

 Tarımsal toplum özelliğinden dolayı Franklarda at son derece önemlidir. Bunu 

Pactus Legis Salicae`a at ya da kısrak hırsızlığı şeklinde bir başlık açılmasından 

anlamak mümkündür. Bu başlık altında taylardan damızlık atlara kadar pek çok türe yer 

verilmektedir. Taylar sütten kesilmemiş 512  ve 1-2 yaş olarak ayrılmakta ve 1-2 

yaşındaki tayı çalan kişiye, sütten kesilmemiş tay çalanın üç katı ceza verilmektedir. 

Kısraklar da değinilen bir diğer türdür. Başkasının kısrağına vurmak ya da hamile bir 

 
 

511 R. Hübner, Germanic Private Law, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2000, s. 412. 
512  Taylar günümüzde ortalama olarak 5-6 aylıkken sütten kesilmektedir. M. S. Baran, O. Alkan, 

“Tayların Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları”, Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 33 (2014), 1,2, s. 66. 
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kısrağı çalmak yüksek bir ceza gerektirmektedir. Ancak elbette en çok erkek cinsinden 

bahsedilmiştir. Özellikle damızlık atların (aygırların) çok değerli olduğu görülmektedir. 

Krala ait bir aygır çalmanın cezası, sıradan bir Franka ait aygır çalmanın cezasının iki 

katıdır. Aygırı, sorumlu olduğu kısrak sürüsüyle birlikte çalmak ise yüksek bir cezaya 

sebep olmaktadır. Başkasına ait aygırı kısırlaştıran kişi sadece bunun için değil, aygırın 

sorumlu olduğu her bir kısrak için de ceza ödemek zorundadır. En düşük cezalardan biri 

ise başkasının atının kuyruğunu kesen kişiye verilmektedir. 

 Toplum düzenini etkileyecek bir eylem olan adam kaçırmalardan pek çok yerde 

bahsedilmekle birlikte ayrı bir başlıkları da vardır. Burada özellikle, tekrar köle olarak 

satılmak üzere, denizaşırı513 kaçırılan kölenin durumu dikkat çekicidir. Bu köle, sahibi 

tarafından bulunması halinde, toplamda üç mahkemede, dokuz şahit önünde, onu 

kaçıranları belirtmelidir. Ancak bu kişilerin cezalandırılması için şahitlerin kölenin 

beyanlarını duyduklarına dair yemin etmeleri gerekmektedir. Başka bir deyişle olayın 

bizzat içinde olan kölenin verdiği ifadeler, kölenin şahitliği kabul edilmediği için, 

şahitlerin yeminleri olmadan kabul görmemektedir. Ayrıca yasa, ifadeler doğru kabul 

edilse bile, köle sahibini kaçıran kişiler ve götürülen yerlerden bahsederken dikkatli 

olması konusunda uyarmaktadır. Görülen o ki adam kaçırmalarda kaçırılan kişinin 

statüsü ve geri dönmesi ya da dönememesi önemlidir. Doğuştan özgür birisi kaçırılıp 

dönebildiyse ceza yarıya düşmektedir. Dönemediyse ancak delil de yoksa yemin 

yardımcılarına başvurulmakta, suçlanan kişiden, sanki cinayet için yemin ediyormuş 

gibi yemin edecek yemin yardımcıları bulması istenmektedir. Bulamadığı takdirde ceza 

iki katına çıkmaktadır. Burada dikkati çeken şey yemin yardımcılarının yeminlerinin 

cinayet için edilen yeminle bir tutulması ya da doğuştan özgür bir adamı kaçırmanın ve 

 
 

513 Bu madde neredeyse kesinlikle Clovis`in son dönemlerine aittir, çünkü bu dönemde İngiltere`nin 

güney sahillerinde Frank egemenliği sağlanmıştır. I. Wood, 2003, s. 22.  
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köle olarak satmanın cinayetle bir tutulmasıdır. Başlığın son maddesi bize bir 

Romalının kaçırılması durumunda ödenecek paranın 62,5 solidus olduğunu 

göstermektedir ki bu rakam dönem için oldukça yüksektir. 

 Roma`da olduğu gibi Erken Orta Çağ Avrupası`nda da köleler toplumun temel 

yapı taşlarından biridir. Yukarıda da belirtildiği gibi, sahipleri tarafından benimsenen, 

sahiplenilen, değer verilen çok sayıda köle olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle 

kölelerin yaptığı hırsızlıklarda sahiplerinin tutumları büyük önem arz etmiştir. Normal 

şartlarda köle hırsızlıkla suçlandığında, çalınan malın değerine göre idam, kırbaç ya da 

hadım edilme cezası almaktadır. İdam cezası çok görülmemekle birlikte yasadan 

anlaşılan,  doğuştan özgür birinin 1800 denariusla suçlanacağı türden bir şey çalmışsa 

ancak o zaman idam cezası verilmektedir. Hırsızlığı tek başına değil sahibiyle birlikte 

yapmışsa, sahibi çok küçük bir ücret ve çalınan malın değeri karşılığında 

kırbaçlanmaktan kurtulmakta, doğuştan özgür başka biriyle yaptıysa o kişi zararın dört 

katını ödemektedir. Kölelerin hırsızlıklarında itiraf etmek ya da işkence görmeden önce 

ya da sonra itiraf etmek de cezaya etki etmektedir. İtiraf etmişse hadım edilme cezası ya 

da buna karşılık 6 solidus ödeyebilmektedir. Ayrıca sahibinin rızası olmadan kölelerin 

işkence görmesi de istenmemektedir. Öte yandan köle büyük bir suç işlemişse ve kayıp 

değilse, sahibi köleyi teslim etmek zorundadır, etmezse 14 gün süre verilmekte, bu süre 

içinde köleyi halen teslim etmezse tüm tazminatı ödemek zorunda bırakılmaktadır. 

Kölenin kayıp olduğu durumlarda bu süre 21 gündür. Yasada kadın kölelerin 

hırsızlıklarıyla ilgili tek madde erkek kölenin hadım edilmesi gereken türden bir suç 

işlemiş kadın kölenin sahibinin 6 solidus ödemesi ya da kölenin 240 kırbaçla 

cezalandırılması gerektiğinin belirtildiği maddedir. Başlıkta dikkati çeken bir diğer 

nokta hırsızlık durumunda kölelere verilecek cezaların doğuştan özgür kişilerle 

kıyaslanarak belirtilmesidir. Köleler yasa içinde bile kıyasa ihtiyaç duyularak 

cezalandırılmışlardır. 
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 Doğuştan özgürlerin cinayetlerinde pek çok ayrıntı verilmiştir. İlk dikkati çeken 

cinayet terimiyle failin cesedi sakladığı ya da suya batırdığı bir öldürme eyleminin 

anlaşılması, cenaze töreninin yapılmasını engelleyen böyle bir eylemin kurbanın sadece 

bedenine değil ruhuna yönelik de bir suç olarak algılanmasıdır.514 Bu nedenle Frank 

hâkimiyetinde Frank hukukuna tabi yaşayan birini öldürmek suçtur ancak onu kuyuya 

ya da suya atmak, üzerini dallarla, derilerle örtmek suretiyle gizlemek üç katı ceza 

gerektiren bir suçtur. Aynı oran kralın silahlı korumaları ve doğuştan özgür kadınlar için 

de korunmuştur. Bu kişiler özgür bir Frank erkekten üç katı daha değerli görüldüğünden 

cesetlerinin saklanması da üç katı ceza gerektirmektedir. Normal şartlarda bir Romalıyı 

öldürmek bir Frankı öldürmenin yarısı ederken, bu Romalı kralın sarayında görevli ya 

da kralın sarayına mensup (kraliyet davetlisi) bir kişiyse bu rakam üçe katlanmaktadır. 

Franklar arasında direk krala bağlı olan bu özgür adamlar kral adına özel görevlere de 

gönderilmişlerdir. Kralın korumasında olduklarından dolayı ayrıcalık sahibidirler ama 

bu koruma onlara soyluluk hakkı vermemiştir.515 Sadakat ve yardım yeminiyle krala 

bağlı olan bu kişilerin birbirleri aleyhinde tanıklık yapmaları da yasaktır.516   

 Yasadan anlaşılan bir diğer şey bazı durumlarda düşmanlara infaz hakkının 

verildiğidir. Zira düşmanları tarafından eli-kolu kesilip yol kenarına terkedilmiş, kazığa 

geçirilmiş ya da darağacında öldürülmüş birinin cesedine, düşmanlarının izni olmadan 

müdahale etmek, ceza gerektirmektedir. Aynı başlık altında daha önce de değinilen 

başka konulara da yer verilmiştir. Örneğin uzun saçlı erkek çocuğunu ya da ana 

rahmindeki bebeği öldürmek yasanın başka maddelerinde de geçen unsurlardır ve 

burada verilen cezalar da öncekilerle aynıdır. Göze çarpan bir farklılık olarak önceki 

maddede hamile kadına vurarak ölümüne sebep olmaya 700 solidus ceza verilirken, 

 
 

514 K. Modzelewski, 2010, s. 119. 
515 T. Rivers, 1986, s. 14. 
516 J. Brissaud, 1915, s. 82. 
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burada vurmak ya da başka bir tarz belirtilmeden öldürmeye 600 solidus ceza 

verilmektedir. Son olarak doğuştan özgür birini kendi evinde öldürmenin cezasının son 

derece yüksek olduğu, hatta kralın korumasını öldürmek ya da özgür birinin cesedini 

saklamakla eşdeğer olduğu görülmektedir. 

 Çete oluşturmak ve bu şekilde insanlara zarar vermek Erken Orta Çağ`da da 

suçtur ancak burada ceza, hem zarar verilen kişinin statüsüne, hem cinayet işlenen yere, 

hem de çete içerisindeki kişi sayısına göre belirlenmektedir. En yüksek tazminatı elbette 

doğuştan özgürler, onun yarısı kadarını da Romalılar, yarı özgürler ve köleler 

almaktadır. Çetedeki kişi sayısı ise üç rakamı üzerinden belirlenmiş, suçlu olduğu 

kanıtlanan ilk üç kişi en yüksek cezayı öderken, diğer üç kişi ve hatta varsa üçüncü 

sıradaki üç kişi giderek azalan miktarda ceza almıştır. Aynı konuda bir de kalabalık 

içinde işlenen cinayetlere değinilmiş, bu durumda oradakilerin sayısı en çok yedi ise 

katili teslim etmeleri ya da tazminatı ortaklaşa ödemeleri, yediden fazla ise, herkesin 

sorumlu tutulmaması, suçlunun cezalandırılması öngörülmektedir. Cinayetin işlendiği 

yer maktulün kendi evi ise ceza çok daha fazla iken, ev dışı, tarla ya da yol ise ceza 

daha azdır. 

 Orta Çağ`da dul olmak bir kadın için en zor durumlardan biridir. Bunu yasalara 

eklenen maddelerden de anlamak mümkündür. Örneğin dul bir kadınla evlenmek 

isteyen kişi, kadının akrabalarına "yüzük parası" adı altında bir ödeme yapmak 

zorundadır. Bekâr bir kızı alırken ödenen başlık parasına benzetilebilecek olan bu 

paranın ödenmesi ile ilgili maddeler bize akrabalık bağları söz konusu olduğunda kimin 

diğerine göre daha yakın akraba olduğunu da göstermektedir. Akrabalık bağlarına 

geçmeden önce yüzük parası ödemesinin mahkemede yargıçlar huzurunda yapıldığı ve 

evlenmek isteyen erkeğe bunun gerekçelerinin sorulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 

erkeğin verdiği paraların ağırlıkları ölçülmekte ve sorun yoksa evlilik onaylanmaktadır. 
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Bu prosedüre uyarsa ödeyeceği para 3 solidus ve 1 denarius iken, uymadığı durumda 

neredeyse 21 katını ödemek zorunda bırakılmıştır. Peki bu ödeme kime yapılacaktır, işte 

bu sorunun cevabı bize akrabalık derecelerini de göstermektedir. Sırasıyla öncelik dulun 

kız kardeşiyle bağlantılı erkeklere ve olmamaları durumunda kız kardeşinin kızının 

oğluna, teyze veya dayıya geçmektedir. Bu sıralamada erkek kalmamışsa, öncelik ölen 

kocanın erkek kardeşine geçmekte, o da yoksa altıncı kuşağa kadar geri gidilmesi hakkı 

verilmektedir. Ancak yüzük parası almanın erkek olmanın dışındaki bir şartı da ölen 

adamın mirasından pay almamış olmaktır. Bir kişi hem mirastan pay hem yüzük parası 

alamamaktadır. Altıncı kuşaktan sonra da kimse yoksa o zaman yüzük parası devlet 

hazinesine ödenmektedir. Bu maddeler bize miras alabilecek kişileri de göstermektedir.  

 Yasa bir yerden bir yere taşınmak isteyenlere yönelik de bilgi vermektedir. 

Verilen bilgilerden taşınacağı yerde bir kişi bile buna itiraz ederse taşınmanın 

gerçekleşemediği, bu kurala uymayarak yerleşen kişiye gitmesi için 30 gün süre 

tanındığı ve bu süre sonunda halen gitmemişse mahkeme ve yerel yönetici kont 

aracılığıyla yaptığı işin sonlandırıldığı ve cezaya tabi tutulduğu anlaşılmaktadır. 

Modzelewski`ye göre517 bu maddede belirtilen kişiler başkalarının topraklarında çalışan 

ya da onlar adına belli bir alanı alın teriyle ağaçtan arındırarak tarım arazisi haline 

getiren yoksul yerleşimcilerdir. Başka bir maddede itiraz süresinin 12 ay olduğu, bu 

süre içinde itiraz edilmediği takdirde, o kişinin artık oranın sakinleri ile eşit olduğu 

belirtilmektedir. Burada vurgulanan şey herkesin isteğine göre bir yere yerleşemediği, 

bunun için yöre halkının onayının da gerektiğidir. Sonuç itibariyle yerleşen kişi orada 

yaşayan halkın kullandığı alanlara ortak olacaktır ve yöre halkının bunu isteyip 

istememesi önemlidir. 

 
 

517 K. Modzelewski, 2010, s. 255. 
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 Mirasın başka bir kişiye devredilmesi olayında üçüncü kişi, garantör ve festuca 

(sembolik çubuk) kullanımı yeniden karşımıza çıkmaktadır. Yalnız burada bu üçüncü 

kişinin devretme işlemine söz konusu olan miras miktarı kadar servete sahip birisi 

olması gerekmektedir. Bunun sebebi büyük ihtimalle zaten o kadar zengin olan birinin 

intikal ettireceği miktara tenezzül etmeyeceğinin düşünülmüş olmasıdır. Prosedür 

mahkemede yargıçlar huzurunda mirasını devretmek isteyen kişinin, varis/varislerini ve 

garantörünü belirlemesi ile başlamakta, festuca kullanarak garantörü aracı ilan etmesi, 

onu kendi evinde başka misafirlerle birlikte konuk etmesi ve 12 ay sonunda, yine 

mahkeme huzurunda, garantörün aynı festucayı önceden belirlenen varis/varislerin 

göğsüne atması yani mirası devretmesi ile sona ermektedir. Yasa bize şahitlerin bu 

konuda herhangi bir itiraz durumunda devreye girdiklerini ve hatta garantör ve miras 

sahibi ile birlikte yulaf lapası yediklerini söylemektedir.  

 Hırsızlıkla ilgili bir diğer başlıkta, kadın/erkek köle, inek, kısrak gibi bir malının, 

başkasının yanında olduğu fark eden kişinin mallarını geri alabilmek için öncelikle 

üçüncü kişiye başvurması gerektiği anlaşılmaktadır. Daha önce de açıklandığı üzere 

üçüncü kişi, malın yanında bulunduğu kişiye malı veren ya da satan kişidir. Bu şekilde 

gidilebildiği kadar geri gidilerek malı sahibinden alan kişinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Ardından suçlanan kişi önce masum olduğuna dair yemin etmeli, 

sonra iki taraf da yaşadıkları bölgeye göre, 40 ya da 80 gün içinde mahkemeye 

çıkmalıdırlar. Bu mahkemeye, üçüncü kişi olarak kabul edilen herkes, yani malı takas 

ettiği ya da sattığı, bir şekilde bu alışverişin içinde olduğu düşünülen herkes de gelmeli, 

yasal bir nedeni olmadan gelmeyen kişi ise hırsız kabul edilmelidir. Bu noktada 

yaşanılan bölge ifadesini biraz açmak gereklidir. Burada kastedilen Loire Nehri ve 

Carbonaria Ormanı arasındaki bölge, geleneksel adli sınırlar içinde kalan bölgedir. 
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Diğer sınırlar ise Ren Nehri, Kuzey Denizi ve Burgondiya Krallığı`dır. Poly`e göre518 

bu bölge başından sonuna kadar kuş uçuşu neredeyse 1200 km`dir. Yasaya göre 

hırsızlıkla suçlanan davalı bu uzaklığı 40 gün içinde kendisine söz konusu malı satan 

üçüncü kişiyi bulmak için gidecek ve dava günü onunla birlikte geri dönecektir. Bu her 

gün 30 km yol gitmek demektir ve kısa aralıklarla at değiştiren eğitimli bir sürücü için 

oldukça kolay olmasına rağmen, yolda kazalara, atın ayağına taş girmesi, kötü bir fırtına 

ya da sele yakalanma riski olan davalı için kolay değildir. Bu yolculuk başkasını 

kurtarmak için bir atı öldürmek gibidir.  

 Pactus Legis Salicae şahitlikler konusunda son derece hassastır. Yalancı şahitlik 

yapmak ya da bu kişiye yemin yardımcısı olmak suçtur. Mahkemeye çağrılan şahitlerin 

gelmemesi ya da geldiği halde bildiklerini yemin ederek söylememesi de başka bir 

suçtur. 

 Yasada ticari konulara da değinilmiş, yapılan anlaşmalarla tarafların mağdur 

olmaması ya da mağdur olan taraf için cezalar konulmuştur. Malum anlaşmalar bir 

tarafın ödeme yapması diğer tarafın hizmet sunması esasına dayanmaktadır. Yasa 

hizmet sunan tarafa değinmezken, borçlu olan tarafla ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. 

Borcunu ödemeyen taraf önce alacaklı, sonra yargıç 519  ve son olarak bölge kontu 

tarafından uyarılmaktadır. Bu uyarıların pek çoğu şahitler huzurunda bizzat evine 

gidilerek yapılmakta, her bir uyarı için borca ceza eklenmekte, en sonunda borca 

karşılık değer belirleyen rachinbourglar vasıtasıyla borçlunun mallarına el konmaktadır. 

Alacaklı böyle bir yönteme başvuruyorsa borcun tamamını değil üçte ikisini 

alabilmekte, kalan üçte birlik kısım konta verilmektedir. Burada kontun yerel idari birim 

olarak önemine dikkat çekilmelidir, bunu destekleyen son maddede, kont çağırdığı 

 
 

518 J. P. Poly, 2016, s. 15. 
519 Centenarius ya da thunginus denen yerel yargıçlar karara varamadıklarında ya da kararları davacı 

tarafından kabul edilmediğinde konu grafio denen konta götürülüyordu.  
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halde gitmeyen kişinin bunu hayatıyla ödemesi ya da hayatına karşılık para ödemesi 

öngörülmektedir. Rachinbourgların davalının mallarına icra koymaları Pactus Legis 

Salicae yazıya geçirildiği dönemde yeni bir uygulamadır. Bunu uygulama sırasında 

kaba kurallara başvurulmasından anlamak mümkündür.520 

 Görüldüğü üzere kont anlaşmazlık durumlarında olaya bizzat müdahale 

etmektedir. Ancak kontun haksız yere bir mala el koyması için çağrılması durumunda 

suçlu olan kont değil, onu çağıran kişidir. Ayrıca kont yasaya uygun davranmazsa, 

başka bir deyişle gereken miktardan fazlasına el koyarsa bu, hayatına mal 

olabilmektedir. Elbette kefaretini ödeyerek canını kurtarma imkanı vardır ancak bu 

madde bize kontlara büyük yetki ve sorumluluk verildiğini göstermektedir. Erken Orta 

Çağ`da gördüğümüz bu durum Charlemagne döneminde artarak devam edecektir. 

 Ödünç malların geriye verilmesi yasada yer verilen başka bir konudur. Aldığı 

ödünç malı geri vermeyen kişiye de, anlaşmaya uymayan kişiye davranıldığı gibi 

davranılarak, önce mahkemeye çağrılmakta, sonra şahitlerle evine uyarıya gidilmekte, 

her bir uyarı için borca ekleme yapılmakta ve üç uyarı sonunda ödemezse ya da 

ödeyeceğine dair yemin etmezse borç ve ona eklenen uyarı cezaları hariç bir para cezası 

daha verilmektedir. 

 Daha önce de değinildiği gibi Franklarda kişinin doğru söyleyip söylemediğini 

anlamanın en iyi yolu, Tanrı kararına başvurmaktır. Bunu sağlamak için de en çok 

kaynar su sınaması ya da işkencesine gidilmektedir. Pactus Legis Salicae`dan 

anladığımız kadarıyla suçu sabit görülen ve bu şekilde masumiyeti test edilecek olan 

kişinin elini kurtarması da mümkündür. Ancak öncelikle mahkemenin kişiye bunun için 

izin vermesi gereklidir. İzin verilmesi halinde işlenen suçun parasal değeri önem 
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kazanmakta, bu değere göre elini kurtarmak için ödeyeceği para miktarı 

belirlenmektedir. Elini kurtarmak için ödeyeceği rakam ise en fazla kendi kefaret 

miktarı kadardır. 

 Murray`ın da VI. yüzyıl Frank hukukunda bir yenilik521 olarak nitelendirdiği 

gibi, Pactus Legis Salicae bize Erken Orta Çağ Avrupası`nda adli işlere bakan pek çok 

görevli olduğunu ve bunlara çok önem verildiğini göstermektedir. Grafio denen kontu 

öldürmenin cezası doğuştan özgür bir Frankı öldürmenin cezasının üç katıdır. Kralın 

hizmetkârı olan sacebaro ya da obgrafioyu öldürmenin cezası bir grafioyu öldrümenin 

yarısı iken, bir Romalıyı öldürmenin üç katıdır. Sacebaro/sacebaron ya da sagibaron 

grafionun yardımcısı, kralın temsilcisidir. Cezaların toplanmasından sorumludur. 

Kraliyet hazinesinin temsilcisi olduğu da söylenmektedir. 522  Ayrıca idari işlemleri 

uygulama yetkisi, tıpkı grafioda olduğu gibi, para cezalarını toplamakla sınırlıdır. 

Aylıklarının bir kısmı bu cezalardan ödenmektedir. Bazen kralın yarı özgür 

hizmetkarlarından (pueri regis/lete) da seçilebilmişlerdir.523  

      Yasadan Frankların ölülerine önem verdikleri ancak mezarlarının da zaman 

zaman yağmalanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bunu engellemek için bir dizi ceza 

getirmişlerdir. En ilgi çekeni bir mezarı kazıp cesedi çıkararak yağmalayan kişinin 

ancak ölen kişinin akrabalarının toplum içine çıkabilsin diye onun için istekte 

bulunmaları durumunda kanun kaçağı durumundan kurtuluyor olmasıdır. Başka bir 

deyişle cesedi kazıp çıkaran ve yağmalayan kişi toplum içine çıkamayan bir kanun 

kaçağı olmaktadır ve ancak ölen kişinin akrabalarının istekte bulunması onun bu 

durumunu sonlandırmaktadır. Modzelewski`ye göre524 insanlar arasına dönebilmesi için 
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522 J. Brissaud, 1915, s. 87. 
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524 K. Modzelewski, 2010, s. 335, 402. 



 
 

148 
 

izin gerekmesi başka bir suçlunun değil, sadece sürgün edilmiş bir suçlunun söz konusu 

olduğunu göstermektedir. Bu kişi topluluktan dışlanmış, insanlar arasından kovulmuş 

bir kişidir. Hiçbir ev ona kapısını açamaz, yalnızca orman ona sığınak sunabilir. Sürgün 

edilen bir kişi artık canlılar arasında sayılmamıştır. Topluluk dışında yaşamın biteceğine 

inanılmıştır çünkü insan ancak topluluk içinde var olabilen bir canlıdır. Daha önce 

olduğu gibi inisiyatif yine mağdur tarafın ellerine bırakılmıştır. Bu gerçekleşene kadar 

da hiç kimse, eşi bile, ona yiyecek ve barınacak yer sağlayamayacak, aksi halde onlar da 

ceza ödeyecektir. Bunun yanında mezarın üzerindeki toprağı dağıtmak ya da parmaklığı 

yıkmak da suçtur.  

 Pek çok konuda hükümler getiren Pactus Legis Salicae, yargılanma işini en 

başından itibaren ele almıştır. Mahkeme açıldığı andan itibaren ve mahkemenin verdiği 

karar doğrultusunda çağrıldığı halde gelmeyen, tazminat ödemeyen ya da yemin 

etmeyen kişinin en yüksek merci olan kralın huzuruna çıkarılması gerekmektedir. 

Rachinbourgların kararı sonucu sınama/işkence ya da tazminat cezası alan kişi, cezayı 

reddettiğinde buna en az 12 kişinin tanıklık etmesi gerekmektedir. Ayrıntılı prosedürden 

sonra kralın vereceği ceza bir vatandaşa verilebilecek en büyük cezadır, kişi kralın 

koruması dışında dolayısıyla hukuk dışında bırakılmaktadır. Böylece her türlü tehlikeye 

açıktır ve artık kendisini koruyacak bir kralı, bir yasası yoktur. Ayrıca servetine el 

konulmakta, yükümlülüklerini yerine getirene kadar ona birileri yardım etmişse, eşi bile 

olsa cezalandırılmaktadır. Görülmektedir ki yardım eden kişinin yakın akraba olması 

onu cezadan muaf tutmamaktadır. 

 Yargılama işlemlerinin jürileri, icra memurları gibi görev yapan rachinbourglar 

için Pactus Legis Salicae ayrı bir başlık açmıştır. Bu başlıkta hem rachinbourglerin 

mahkemedeki işlevleri hem de görevlerini yerine getirmediklerinde karşılaştıkları 

yaptırımlara değinilmiştir. Buna göre öncelikli görevlerinin yasanın konu hakkındaki 
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hükümlerini diğerlerini bildirmek olduğu anlaşılmaktadır. Bir nevi bilir kişi gibi çalışan 

rachinbourglar, bunu yapmazlarsa para cezası almaktadırlar. Daha önce de değinildiği 

gibi, hüküm verme değil fikir verme yetkileri olan rachinbourglar, yanlış bir karar 

vermişlerse yine para cezası almaktadırlar. Ancak tersi durumda, verdikleri kararın 

yanlış olduğu iddia edilmiş ancak bu doğrulanamamışsa, bu sefer onlara bu suçlamayı 

yönelten davalı ayrı bir para cezası almaktadır. Böylece hem rachinbourgların hem 

davalıların hakları korunmuş olmaktadır. 

 Pactus Legis Salicae`dan anladığımız kadarıyla Merovenj toplumu akrabalık 

ilişkilerine çok önem vermekte, suçu bireysel kabul etmekle birlikte, suçlunun 

ödeyeceği cezadan akrabalarını da sorumlu tutmaktadır. Bunu, akrabalar birbirine sahip 

çıkarak suç işlenmesini engellesinler diye de yapmış olabilir. Sonuç olarak ceza alan bir 

kişi tüm mal varlığını vermesine rağmen tazminatı karşılayamamışsa geri kalanı için 

akrabaları sorumlu tutulmaktadır. Bunun için uygulanan prosedür de açık bir şekilde 

yasada yer almıştır. İlk anlaşılan anne ve erkek kardeşten sonra teyze ve erkek 

yeğenlerin yakın görüldüğü, bunlar yoksa anne ve baba tarafından en yakın üç 

akrabanın kalan tazminat miktarını yarı yarıya ödemeleri gerektiğidir. Bu akrabalık 

zincirinde yer almasına rağmen ödeme gücü olmayan kişiler ödemeden muaf 

tutulmuşlardır. Hiçbir akrabanın ödeme yapamaması ya da koruma altına almaması 

durumunda suçlu cezasını hayatıyla ödemektedir.  

 Akrabalık bağı miras bırakıldığında da ayrıca önem kazanmaktadır. Miras 

başlıklı bölümde yine erkek egemen bir anlayışla karşılaşılmaktadır. Ölen kişinin oğlu 

yoksa mirası sırasıyla önce kendi anne-babasına, onlar yoksa kardeşlerine, sonra 

teyzesine, o da yoksa halasına, bunlardan hiçbiri yoksa yine baba tarafından en yakın 

akrabasına devredilmektedir. Görüldüğü üzere eş ya da kız statüsünde aileye sonradan 

dahil olmuş kadın üyelere bir miras devri söz konusu değildir. Burada bahsedilen 
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mirasın toprak olduğu da özellikle dikkate alınmalıdır. Zira bu tutum başlığın son 

maddesinde de açıkça belirtilmiş bu statütedeki kadınların hiçbir şekilde toprak miras 

alamayacağı, sadece erkeklerin bu hakka sahip olduğu vurgulanmıştır. Çünkü toprak 

miras almak yönetimde söz sahibi olmak demektir ve ayrıca bu kadınların başkalarıyla 

evlenmeleri durumunda o kişilerin de yönetimde hak iddia etmelerine zemin 

hazırlamaktadır. Tarihi öneme sahip olan, 1413`te “in regno” ifadesi eklenerek Fransız 

tahtından kadınları uzak tutmak için Yüzyıl Savaşları sırasında kullanılan madde de bu 

maddedir. Ölen babanın tazminatının yarısının oğulları tarafından alınması ise ancak 

erkek akrabaların intikam alabileceği düşüncesinden ileri gelmektedir.  

 Akrabalık bağı her ne kadar çok önemli görülse de bazı kişilerin bu sorumluluğu 

üstlenmek istemediği anlaşılmaktadır. Yalnız bu bağdan kurtulmak için de mahkeme 

önüne çıkması gerekmektedir. Kişi gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra hiçbir 

akrabası olmayan bir adam haline gelmekte ancak bu hiçbir aidiyete ya da hukuka sahip 

olmadığı anlamına gelmemektedir. Hâlâ başındaki kralıyla birlikte Frank etnik-hukuksal 

topluluğuna mensuptur. Onunla kral arasında bir akrabalık ilişkisi kurulmuştur. 

Öldürülmesi halinde ödenecek tazminat doğrudan kraliyet hazinesine geçmektedir. 

Akrabalarıyla bağını koparmasına rağmen kralın desteğinden yararlanıyor olması, kralın 

tüm kabile üyelerinin atası olarak görülmesindendir.525 

 Yasa incelendiğinde hakaretler konusuna biraz farkla yeniden değinildiği 

görülmektedir. Buradaki fark sadece kadınlardan bahsediliyor olmasıdır. Birine fahişe, 

büyücü ya da cadı demenin kanıtlanmadığı takdirde cezaya tabi olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak bu kelimelerin geçtiği maddelerde sadece kadınlardan bahsedilmektedir. Malum 

“cadının cinsiyeti kadındır” anlayışı tüm çağa damgasını vurmuştur. Cadıların insan 
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yediklerinin düşünüldüğü de net bir şekilde anlaşılan bir diğer husustur zira cezası 

olduğu belirtilmiştir. 

 Kızların savunulduğu nadir maddelerden birinde bir kızla sözlenen kişinin 

sözünden vazgeçmesi durumunda 62,5 solidus gibi yüksek bir miktarda ceza ödeyeceği 

belirtilmektedir. Kadın cinayetleri de tekraren yasada yer almıştır. Hamile kadının 

öldürülmesi ceninin erkek olması halinde daha da önem kazanmakta, 12-60 yaş arasında 

çocuk doğurabilecek bir kadını öldürmeyle eş cezaya çarptırılmaktadır. Bu yaştan önce 

ya da sonraki kadınların öldürülmesinin cezası ise üçte bir oranında azaltılmıştır. Bu 

başlıkta belki de en ilginç olan şey kadınların doğurganlık yaşının 60`a kadar çıkarılmış 

olmasıdır. 

 Cinayet durumunda suçlunun tazminatı bir an önce ödemesinin istendiği yasada 

belirtilmektedir. Bu süre geciktirildiği takdirde ödenen miktar da artırılmaktadır.  

 Pactus Legis Salicae`ın incelediğimiz bu ilk hali, ödemelerde sorun 

yaşanmaması, karmaşıklığa yol açılmaması için denarius ve solidus miktarlarının 

karşılaştırmalı olarak verilmesiyle sonlandırılmıştır. 

 Pactus Legis Salicae bir bütün olarak incelendiğinde göze çarpan ilk şey giriş 

kısmında dönemin yasalarının nasıl derlendiğine dair kıymetli bilgiler verilmiş 

olmasıdır. Elbette bu kısım yasa yazıya geçirildikten sonra eklenmiştir ancak güvenilir 

bir kaynaktır. 526  Buradan yasanın bir meclis tarafından birkaç oturumdan sonra 

kararlaştırıldığı anlaşılmakta ve dönemin yasa yapma şekline örnek verilmektedir. 

Yasada adı geçmeyen yazmanların Latince`yi çok iyi bilmedikleri metindeki çok sayıda 

yanlıştan anlaşılmaktadır. Bu yanlışlar editör tarafından dipnotlarla düzeltilmiş ya da 
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sayfa altında verilen diğer elyazmalarıyla karşılaştırılarak metne en uygunu tercih 

edilmiştir.  

  Bugün bilindiği kadarıyla barbar kültürü yazılı gelenekten yoksundur. Onlarla 

ilgili bilgiler ya onlarla bir şekilde temas halinde olan, yaşantılarına tanık olan 

yabancılar tarafından (dolayısıyla onların görüşlerini yansıtırlar) ya da bir kralın emriyle 

yazıya dökülen hukuki gelenekler yoluyla öğrenilmektedir.527  Pactus Legis Salicae bu 

ikinci gruba girmekte hatta, en güzel örneklerden birini oluşturmaktadır.  

 Clovis sözlü yasaların yazıya geçirilmesini emretmiş, bunu neden yaptığını da 

"aralarındaki barışı korumak" olarak tanımlamıştır ancak yasada verilen detaylı 

hükümlerden, emsal teşkil etmesi amacının güdüldüğü sonucu da çıkarılabilir. Zira 

yasanın yazıya geçirilmesi elbette zaman almıştır ve bu kadar detaylı maddelerin bir 

defada düşünülüp yazıya geçirilmesi mümkün gözükmemektedir. Yazım sürecinde 

mahkemelerde karşılaşılan davalardaki olaylar da yasaya eklenmiş olmalıdır.  

 Barbar kelimesi uygar yaşamdan uzak, hak hukuk tanımayan halklar için 

kullanılsa da Sal Frankları`nın diğerlerinden farklı olduğu, yasanın pek çok maddesinde 

suçun kanıtlanma şartının bulunması ve mağdurun mağduriyet ölçüsünün dikkate 

alınmasına yer verilmesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca görülen odur ki Franklar kasıt var 

mı yok mu diye bakmamakta, olayın sonucuna odaklanmaktadırlar.   

 Yasadan anlaşılan bir diğer husus Avrupa`nın Erken Orta Çağ`ında kırsal 

ekonominin oldukça yaygın oluşudur. Pek çok madde bu konuya ayrılmıştır. Buna 

paralel olarak ormanlar ve otlaklardan da çokça bahsedilmiş, ayrıntılı hayvan cezaları 

bize Sal Franklarının ve Erken Orta Çağ Avrupa halklarının hayvancılığa - özellikle de 

domuz yetiştiriciliğine - verdiği önemi göstermiştir. Ayrıca bu tip maddelerde hayvan 
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sıralamaları hayvanın doğumundan yetişkin haline doğru verilmiştir. Her biri için ayrı 

cezalar verilmesi her birinin ayrı ayrı bilindiği ve önemsendiğini kanıtlamaktadır. 

Hayvanların değerlerinin, yaygınlıklarından mı, onlardan yararlanma oranlarından mı 

kaynaklandığı ayrı bir çalışmanın konusu olacak niteliktedir. Hayvanlarla ilgili bir 

başka husus, hayvan haklarına bir nebze de olsa değer verildiği, bağlı bir hayvanın 

karanlıkta, kaçamayacak ya da kendini savunamayacak halde iken öldürülmesinin kabul 

edilmediğidir. Bu ek olarak yorgun hayvanların avlanmasına da izin verilmemektedir. 

Yasada bazı ifadelerin sıklıkla kullanılması bize Erken Orta Çağ yaşantısı 

hakkında fikir vermektedir. Örneğin hırsızlıkla ya da yangınla ilgili pek çok madde 

vardır. Bunun nedeni bahsi geçen dönemde bu tip olayların çok yaşanması olabilir. 

Sadece maddi değil dönemin manevi hayatıyla ilgili çıkarımlarda bulunmak da 

mümkündür. Örneğin yemin hem halk arasında hem adli vakalarda bir güvence olarak 

görülmüş ancak yemin için herhangi bir manevi yaptırıma ya da, Cermenlerin silahları 

üzerine yemin edebildikleri bilinmekle birlikte, ne adına yemin edildiğine dair bir 

ifadeye yer verilmemiştir. İnsanların ne üzerine yemin ettikleri, yeminlerini tutmadıkları 

takdirde nasıl bir ilahi yaptırımla karşılaşacakları bu nedenle açık değildir. Barbar 

halklarda yeminin yeri ve önemi de bu çalışmadan çıkarılabilecek başka bir çalışma 

konusudur. 

Pactus Legis Salicae, Roma İmparatorluğu`ndan farklı olarak, ensest ilişki 

kavramını daha geniş alması, ergenlik ve doğurganlık yaşını vermesi, dönemin kadına 

bakışının çocuk doğurma özelinde değerlendirilmesi, cenin bile olsa erkek çocukların 

kız çocuklardan daha değerli olduğunu vurgulaması gibi pek çok açıdan Erken Orta Çağ 

Avrupası`nda özel hayatla ilgili de pek çok değerli bilgi içermektedir. 

Yasa her ne kadar çok değerli olsa da pek çok yerinde uyumsuzluklar vardır. 

Örneğin bazı yerlerde başlıkla uyumsuz maddelere rastlamak mümkündür. Sanki o 
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başlığın yazıya geçirildiği günde, farklı konudaki bir dava meydana gelmiş ve 

unutulmasın diye apar topar başlığın altına o konudaki madde eklenmiş izlenimi 

uyandırmaktadır. Aynı uyumsuzluğu ceza oranlarında da görmek mümkündür. Örneğin 

2 denarius değerindeki bir hırsızlık 600 denariusla yani 300 katıyla cezalandırılırken, 

40 denariusluk bir hırsızlık, sadece 35 katıyla, 1400 denariusla cezalandırılmaktadır. 

Yine de Pactus Legis Salicae, denarius ve solidus cinsinden ifadelerle, bize dönemin 

para değerleri ve karşılıkları hakkında bilgiler vermektedir. 

Erken Orta Çağ köle yaşantısı da yasadan anlaşılabilen bir diğer önemli 

husustur. Kölelerle ilgili pek çok madde vardır ancak en dikkat çekeni kölenin değeriyle 

büyükbaş hayvan değerlerinin birbirine çok yakın oluşudur. Bu, kölenin değerinin 

düşüklüğünü göstermektedir. Ayrıca kölelerin bir eşya gibi görüldüğü, eylemlerinden 

sahiplerinin de sorumlu tutulmasından, şahitliklerinin kabul edilmemesinden de 

rahatlıkla anlaşılabilir. Kölelerin azatlı ya da özgür sınıfa geçmeleri için evlilik yolunu 

kullanamamaları bir diğer husustur. Böyle bir durumda özgür kişi köle statüsüne 

düşürülmekte ama köle ne olursa olsun kölelikten kurtulamamaktadır.  

Verilen cezalardan yola çıkılarak dönem yaşantısı hakkında birşeyler söylemek 

mümkündür. Örneğin büyü yapan kişiye verilen 8000 denariusluk yüksek ceza bize 

Erken Orta Çağ insanının büyüye karşı bakış açısını göstermektedir. Yine cezalardan 

gidecek olursak halk arasında uzuvlara verilen önemden de bahsedilebilir. Zira ceza ve 

değer sıralamasında dil, göz, burun, kulak şeklinde bir sıralamayla karşılaşılmaktadır. 

Buradan halkın ya da yöneticilerin konuşmayı görmekten daha kıymetli addettikleri 

sonucu çıkarılabilir. Başka bir çıkarım bazı cezaların halka ibret olması, caydırıcı 

olması nedeniyle sergilenmesi, infazın zarar gören tarafa bırakılması ve cezayı 

uygulayanların izni olmadan da sonlandırılamamasıdır.     
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Sonuç olarak Pactus Legis Salicae, bazı hatalar ve uyumsuzluklara sahip olsa da, 

her bir başlığı ayrı ayrı değerlendirilebilecek, her bir maddesinden dönemin sosyal, 

ekonomik, adli yaşantısıyla ilgili başka yerde bulunamayacak çok değerli bilgiler 

edinilebilecek ve yeni çalışmalar için pek çok konu barındıran önemli bir Erken Orta 

Çağ metnidir.  
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ÖZET 

Batı Roma İmparatorluğu`nun yıkılışından sonra Avrupa`da ortaya çıkan en 

güçlü halk Franklardır. Başlangıçta dağınık halde yaşayan Franklar, Clovis liderliğinde 

tek çatı altında toplanmışlar ve güçlü bir devlet kurmuşlardır. Orta Çağ Avrupa`sına her 

anlamda etki eden Frankların kralı Clovis, topraklarını genişletmiş, Hristiyanlık`ı kabul 

etmiş ve papalıkla iyi ilişkiler kurmuştur. Pek çok bilim insanına göre faaliyetlerinin en 

önemlilerinden biri de, atalarından gelen sözlü yasaların yazıya geçirilmesini 

emretmesidir. Tarihi ve kimler tarafından yazıya geçirildiği kesin olarak bilinmeyen 

Pactus Legis Salicae adındaki bu yasa derlemesi, daha sonra pek çok ekleme ve 

çıkarmalarla güncellenmekle birlikte, özelde Frankların genelde Erken Orta Çağ 

Cermen halklarının VI. yüzyıldaki hayatına ışık tutmaktadır. Verdiği maddeler 

sayesinde hırsızlıklar, adam  kaçırma ve yaralamalar, cinayetler, kölelerin durumu, 

hayvanlara verilen önem gibi pek çok konuda bilgi edinmek mümkündür. Erken Orta 

Çağ gibi yazılı belgenin son derece az olduğu bir dönemle ilgili olması önemini daha da 

artırmakta, Avrupa yazılı hukukunun temelini oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 

The most powerful people that emerged in Europe after the fall of the Western 

Roman Empire were the Franks. Initially living in a dispersed manner, the Franks 

gathered as a single community under the leadership of Clovis and founded a powerful 

state. Clovis, the king of the Franks, who influenced Medieval Europe in every sense, 

expanded his territory, accepted Christianity and established good relations with the 

pope. One of the most important of his activities, according to many scientists, is that he 

ordered oral laws from their ancestors to be put in writing. This law collection called 

Pactus Legis Salicae, of which history and by whom it was written is unknown, had 

been updated with many additions and omissions, but in particular, it sheds light on the 

Franks particularly and the Early Medieval Teuton people in the 6th century. The 

articles of this collection allow for having information about many matters such as theft, 

kidnapping and wounding, murders, the status of slaves and the importance given to 

animals. The fact that it is related to a period like the Early Middle Ages in which there 

are very few written documents increases its importance, and the collection itself forms 

the basis of European written law. 
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