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Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi Bitirme Sınavı  

(TEK numaralı öğrenciler) 

Not: Süre 70 dakikadır. İlk altı soru 15, son soru 10 puandır. Başarılar. 

1. “Bayezid Külliyesi yakınlarındaki Yahnikapanı Camii’nde imamlık yapan Sefer Efendi, eşi 
Ayşe Hanım, oğlu Davut ve kızı Zeliha ile birlikte Atik Ali Paşa Mahallesinde yaşamaktadır. 
Sefer Efendi bir gün seher vakti evine dönerken, para kesesini isteyen bir sarhoşun bıçaklı 
saldırısına uğrar. Aldığı yaradan ötürü birkaç gün sonra vefat eder”. Sefer Efendi’nin 
terekesi feraiz hükümlerine göre paylaştırıldığında herbir mirasçının mirasçılık sıfatı ve payı 
ne olur? 

Mirasçı  Mirasçılık Sıfatı  Mirasçılık Payı 
1.   Ayşe Hanım:  Ashabü’l-Feraiz      1/8 = 3/24   
2.   Davut          :  Asabe (bi-nefsihi)   14/24 
3.   Zeliha          :  Asabe (bi-gayrihi)    7/24  

2. “Ayşe Hanım eşinden kalan mirastan 100 akçe ve eşinin nadide yazma kitaplarını ayırarak, 
kızının evlilik çağına kadar geçerli olmak şartıyla, Sahn Medresesi talebeleri yararına 
vakfetmeye karar verir”. Ayşe Hanım’ın vakıf kurma işlemini geçerlilik bakımından 
değerlendiriniz.  

Geçerli bir vakıftan bahsedebilmek için bulunması gereken unsurlar, vâkıf (vakfeden kimse), 
vakfedilen mal (mevkuf), vakıftan yararlananlar (mevkufun aleyh) ve irade beyanı olmak üzere dört 
tanedir. Olayda Ayşe Hanım vâkıf, 100 akçe ve nadide yazma kitaplar mevkuf ve Sahn Medresesi 
talebeleri mevkufun aleyhtir. İslam hukukçuları vakıfların süresiz kurulduğunu göz önüne alarak 
vakfa tahsis edilen malların kural olarak taşınmaz olmasını şart koşmuşlardır. Ancak bu kurala 
zaruret ve örf sebebiyle iki istisna getirilmiştir. Buna göre örf ve adetlerin vakfedilmesini kabul 
ettiği menkuller de vakfedilebilir. Para vakıfları ve kitap vakfı bunlardandır. Bu sebeple Ayşe 
Hanımın kurduğu vakıf, vakfın mevkuf unsuru bakımından hukuken geçerlidir. Olayda Ayşe Hanım 
ilgili vakfı, kızının evlilik çağına kadar geçerli olma şartı ile kurmaya karar vermiştir. Bahsi geçen 
şart, vakfın ebedi olarak kurulması ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden Ayşe Hanımın kurmaya karar 
verdiği vakıf, vakfın irade beyanı unsuru bakımından geçersizdir. Sonuç olarak olayda Ayşe Hanım 
tarafından kurulmak istenen vakıf, unsurlarındaki eksiklik sebebiyle hukuken geçersizdir. 

 

3. “Evlilik çağına gelen Zeliha, ağabeyi Davut’un ticari işlerinden ötürü Halep’te olduğu bir 
dönemde Üsküdarlı Yusuf ile evlenmeye karar verir”. Zeliha nikah akdi sırasında annem izin 
vermezse evliliğimiz sona ersin, ağabeyim sağ dönerse seninle evlenirim veya Fatih’te oturmak 
şartıyla seninle evleniyorum gibi şartlar ile sürebilir mi? Şartların hukuki niteliklerini ve 
nikah akdine etkisini belirtiniz.  
Evlilik akdinin inikat şartlarından biri, irade beyanının infisahi ve taliki şart ihtiva etmemesidir. 
Ancak takyidi şart ile yapılan evliliği hukukçular genellikle kabul ederler. Hangi tür şartların takyidi 
şart olarak ileri sürülebileceği konusunda ise farklı görüş ve ölçüler vardır. Buna rağmen takyidi 
şartın geçersiz olması, evlilik akdinin geçerliliğine etki etmemekte, geçersiz şart yok kabul 
edilmektedir. Olayda birinci şart infisahi, ikinci şart ise taliki şart olup irade beyanının şartsız 
olması gerektiğinden nikâh akdini geçersiz kılmaktadırlar. Üçüncü şart ise takyidi şart olup nikâh 
akdinin geçerliliğine etki etmemektedir.   

4. “Davut, Halepli meşhur bir şarap tüccarının mallarını alıp İstanbul’da satmaktadır. 
Halepli tüccarla daha sık görüşmeye başlayan Davut, tüccarın kızı Mariya Andonyadi ile 
tanışır ve bir süre sonra evlenir”. Mariya’nın hukuki statüsünü belirleyip, bu statünün 
temelini oluşturan anlaşmanın tarafları ve tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi veriniz.  



 

Olayda Mariya Andonyadi, Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim tebaasından olması sebebiyle 
zimmidir. Gayrimüslimlerin hukuki statüsünün temelini oluşturan zimmet anlaşmasının tarafları 
İslam devleti (Osmanlı devleti) ve anlaşma sonrası İslam (Osmanlı) devleti tebaası olarak yaşayacak 
olan gayrimüslimlerdir. Bu anlaşmaya taraf olan gayrimüslimlere zimmi denir. Bu anlaşmayla 
zimmiler, İslam hukukunun hükümlerine uymayı ve askerlik yapmama karşılığında bununla 
yükümlü olabilecek kimseler tarafından ödenmek üzere cizye denilen bir baş vergisi vermeyi 
taahhüt ederler. Buna mukabil İslam (Osmanlı) devleti de zimmilere can ve mal güvenliğini taahhüt 
etmekte, kendi dinleri üzere yaşamalarına izin vererek din ve vicdan hürriyeti tanımaktadır. 

 

 

5. İlk dört soruda anlatılan olaydaki suçları tespit ederek, suç türünü belirtiniz.  

a.  Sarhoşluk   : Had suçu 

b.  Yaralama (müessir fiil)  : Kısas ve diyet suçu 

c.  Şarap satma  : Tazir suçu 

d. Gasp   : Tazir suçu (Şehirlerarası yolda işlenmediğinden unsurlarındaki 
eksiklik sebebiyle had suçu, tazir suçuna dönüşmüştür.) 

 

6. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye hakkında yapılma süreci, içeriği, yöntemi ve temel özellikleri 
hakkında kısa ve özlü bilgi veriniz.  

Tanzimat’tan sonra bir medeni kanun hazırlanması düşünülmüş, hatta Mecelle ’den önce Metn-i 
Metin adında bir kanun hazırlanmasına teşebbüs edilmiş; fakat başarılı olunamamıştır. Bundan 
sonra bir medeni kanunun hazırlanması daima gündemde olmuş; hatta Ali Paşa Fransa’nın 
baskısıyla Fransız Medeni Kanununun (Code Civile) tecüme edilmesini istemiş, bunun için bir 
komisyon kurulmuş ve bu komisyon yaptığı çalışmalarda oldukça mesafe katetmiştir. Ancak bu 
sırada Cevdet Paşa’nın gayretleriyle milli bir medeni kanun hazırlanması fikri ağırlık kazanmış ve 
Cevdet Paşa başkanlığında kurulan Mecelle Cemiyeti bu doğrultuda çalışmalara başlamıştır. 
Mukaddime ve ilk kitabı 1869’da hazırlanıp yürürlüğe giren Mecelle, tamamı 16 kitap ve 1851 
madde olmak üzere kitap kitap hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş olup, son kitabı 1876’da yürürlüğe 
girmiştir. O zamana kadar yürürlükte olan İslam hukukunun eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla 
ilgili hükümlerini bir araya getirmiş olup şekil itibarıyla Batı kanunlarının etkisinde olmasına 
karşın, içerik itibarıyla tam anlamıyla milli bir kanundur. İslam hukukunun klasik meseleci 
(kazuistik) sistemine bağlı kalarak hazırlanan Mecelle, İslam hukukunun kanunlaştırılmasının ilk 
örneğidir. Bu bakımdan Osmanlı hukuk tarihinde değil, İslam hukuk tarihinde de ayrı bir yere sahip 
olup gerek Osmanlı devletinde gerekse diğer İslam devletlerinde yapılan kanunlaştırmalara öncülük 
ve örneklik etmiştir. 

 

 

7. Kalının hukuki mahiyeti hakkındaki görüşleri sayarak, benimsediğiniz görüşü gerekçeli 
olarak tek bir cümleyle yazınız.  

Kalının hukuki mahiyeti hakkında başlıca dört görüş ileri sürülmüştür: 

1. Evlilik bir satım akdi, kalın da bir satış bedelidir. 

2. Babanın kızına yaptığı masrafların iadesi veyahut görülen hizmetlerin tazminidir. 

3. Velayet hakkının bedelidir. 

4. Nezaket için verilen bir hediye ve düğün masraflarına katılmadır. 

*Gerekçeli şahsi görüş*  


