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Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi Bütünleme Sınavı (TEK) 

 

I. Olay 1 

Fatih Camii yakınlarındaki At Pazarı’nda nalbantlık yapan Cafer ile gayrimüslim tebaadan Yasef, bir gün 

aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan ötürü tartışırlar. Tartışma büyür. Yasef, diğer esnaf arkadaşlarının 

huzurunda, Cafer’e ağza alınmayacak küfürler eder. Cafer bu çirkin sözlerden ötürü kendisini kadı Mustafa 

Efendi’ye şikâyet eder. Mustafa Efendi Yasef’in cezalandırılmasına karar verir. Yasef, kendisini 

yargılamaya kadı mahkemesinin yetkili olmadığını ileri sürer. 

1. Olaydaki suçu tespit ederek türünü belirleyiniz. 

Olayda Yasef’in Cafer’e küfür etmesi hakaret suçunu (küfür etme) oluşturur. Hakaret suçu had ve kısas 

suçları arasında sayılmadığından tazir suçu kapsamına girer. Tazir suçu, had ve kısas suçu kapsamına 

girmeyen (cezası Allah ve Peygamberi tarafından belirlenmemiş), düzenlenmesi devlet başkanına veya 

hâkime bırakılmış suçlara denir. Ayrıca had ve kısas suçları kapsamına girmesine rağmen unsurlarındaki 

eksiklik veya mağdurun ya da yakınlarının suçluyu affetmesi sebebiyle had ve kısas cezasının 

uygulanmaması durumunda suç, tazir suçuna dönüşür.   

2. Mustafa Efendi’ye yargılama esnasında kassam denilen görevli yardım etmiş olabilir mi? Açıklayınız. 

Ölen kimselerin geride bıraktıkları mallarını İslam miras hukuku esasları çerçevesinde mirasçılara 

paylaştırmakla görevli kadı yardımcısı ‘kassam’ olarak adlandırılır. Olayda miras paylaştırma ile ilgili bir 

hukuki sorun olmadığından Mustafa Efendi’ye yargılama esnasında kassam denilen görevli yardım etmiş 

olamaz. 

3. a. Yasef’in hukukî statüsünü belirleyiniz.  

Olayda gayrimüslim tebaadan olduğu belirtilen Yasef’in hukuki statüsü zimmidir. Zimmi, zimmet 

anlaşmasına bağlı olarak İslam devleti hâkimiyeti altında yaşayan İslam Devleti’nin gayrimüslim tebaasıdır. 

Zimmet anlaşmasıyla, devlet zimmilerin can ve mal güvenliğini korumayı, din ve vicdan hürriyetlerini 

tanımayı taahhüt eder. Gayrimüslimler de, İslam hukukuna tabi olmayı ve askerlik yapmamalarına karşılık 

olarak cizye vergisi ödemeyi taahhüt ederler.  

b. Yasef’in Yargı yerine ilişkin iddiasını değerlendiriniz. 

Osmanlı Devleti’nde zimmilere tanınan muhtariyet hukukî ve kazâî olarak ikiye ayrılır ve “ahval-i şahsiye” 

dediğimiz alana inhisar etmiştir. Hukukî muhtariyet, gayrimüslimlere kendi hukuklarına göre yargılama 

yetkisi verilmesini, kazâî muhtariyetse bunların uyuşmazlıklarının, kendi mahkemelerinde çözümünü ifade 

eder. Buna göre, gayrimüslimler kendi aralarındaki aile, kişiler, miras, vasiyet, vakıf hukuku gibi (ahval-i 

şahsiye) alanlardaki uyuşmazlıkları, kendi hukuklarına göre çözülmesi amacıyla, bağlı bulundukları cemaat 

mahkemelerine götürebiliyorlardı. Ancak, yukarıda çizilen hukukî özerklik alanına girmeyen tüm 

uyuşmazlıklarda ya da uyuşmazlığın taraflarından birinin müslüman olduğu durumlarda, gayrimüslimler için 

de yetkili merci şer‘iye mahkemeleriydi. Bu bilgiler ışığında, Yasef ile Cafer arasında çıkan uyuşmazlığın 

ceza hukuku sahasına girmesi (ahval-i şahsiye alanı dışında) ve uyuşmazlığın taraflarından birinin 

müslüman olması dolayısıyla yargılama İslam hukuku hükümlerine tâbi olarak kadı mahkemesinde 

yapılacaktır. Bu sebeple Yasef’in iddiası isabetsizdir. 

II. Olay 2 

Elif ile Murat 1640 yılında, ailelerinin rızasıyla, evlenip mutlu bir yuva kurarlar. Bir yıl geçmeden bir de ikiz 

kızları olur. Her şey yolunda giderken, Murat ansızın hastalanır. Hekimlerin tüm çabasına rağmen 

iyileşemez ve ölür. Geride babası Ali, eşi Elif ve kızları Naciye ile Hale kalmıştır. Ali, oğlundan miras kalan 

3 ev ve 2 tarlayı, gelirlerinden torunları Naciye ve Hale’nin, onların ölümlerinin ardından her birinin 

altsoyunun…altsoyunun… soyları kesilirse tüm fakirlerin yararlanmaları koşuluyla vakfetmiştir.  

4. Murat’ın terekesi İslam miras hukuku kurallarına göre paylaştırılacak olursa; 

a. Murat’ın terekesinden gözetilecek hakları, sırasıyla, yazınız. 

1-Teçhiz ve tekfin masrafları 2-Borçlar 3-Vasiyet 4-Mirasçıların hakları 

b.  Hale’nin mirasçılık sıfatı ve payı ne olur? Yazınız. 

Hale’nin mirasçılık sıfatı ashabü’l-feraiz (belirli pay sahibi mirasçı) payı ise 1/3 tür.  



 

5. a. Olaydaki vakfın türünü yazınız. 

Olayda vâkıf Ali, vakıftan yararlanan olarak kendi soyundan gelen torunlarını belirlediği için kurulan vakıf 

aile vakfıdır. Ancak torunlarının altsoyunun kesilmesi durumunda tüm fakirlerin yararlanmaları koşulu 

konulduğundan altsoyun kesilmesi durumunda bahsi geçen vakıf, hayrî vakfa dönüşecektir.  

b. Bu tür vakıfların sıhhatine ilişkin hukukçuların görüşlerini, Osmanlı hukukunda bunlardan 

hangisinin temel alındığını belirterek, anlatınız. 

Hukukçuların çoğunluğu aile vakıflarını geçerli saymazlar; çünkü hayır amaçlı kurulan vakıfların belli bir 

ailenin yararına değil, herkesin ya da fakirlerin yararına olması gerekir. Ancak Hanefi mezhebi 

hukukçularından Ebu Yusuf’a göre kurulan vakıftan vâkıf veya yakınları da yararlanabilir. Ebu Yusuf’un bu 

görüşü azınlık görüşü olmasına rağmen İslam ve Türk hukuk tarihinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 

Osmanlı hukukunda da Ebu Yusuf’un görüşü temel alınmıştır. 

 

 

6. Elif ile Murat’ın nikâhlarının kadı tarafından ya da onun izni alınmak suretiyle kıyılmadığını 

varsayalım. Bu nikâhı Osmanlı uygulamasını da dikkate alarak hukukî açıdan değerlendiriniz.  

İslam hukukunda nikâh akdi şeklî bir akit olmakla birlikte bu şeklîlik sadece aleniyetin teminine yöneliktir 

ve akdin iki şahit huzurunda yapılmasıyla yerine gelir. Ancak hukuka uygun olarak yapılmasının sağlanması 

ve meşru olmayan beraberliklerin engellenmesi gibi gerekçelerle nikâh akitlerinin onun dini-hukuki yönünü 

bilen bir hukukçu ya da din adamı önünde yapılamasına önem verilmiştir. Osmanlı uygulamasında da 

nikâhlar ya mahkemelerde kadılar tarafından ya da kadıların denetimi ve izni altında din adamı (imam) 

tarafından kıyılmıştır. 16. Yüzyılın ortalarından itibaren buna aykırı şekilde nikâh kıyılması yasaklanmış, bu 

kurala rağmen izinname alınmadan kıyılan nikâhları asgariye indirmek için ise birtakım tedbirler alınmıştır. 

Bunlardan en önemlisi kadı izni alınmadan kıyılan nikâhların varlığı ile ilgili uyuşmazlıkların mahkemeye 

götürülememesidir. Olayda Elif ile Murat’ın kadı tarafından ya da onun izni alınmak suretiyle kıyılmadığı 

varsayımında İslam hukukuna göre sırf bu sebeple nikâh akdi geçersiz sayılmaz, şartları oluşmuşsa geçerli 

bir nikâh akdinin yapıldığı kabul edilir; ancak bu nikâhın, Osmanlı hukukunun önleyici tedbirlerine tâbi 

olarak, varlığı ile ilgili uyuşmazlıklar mahkemeye götürülemez.  

III. Metin Sorusu 

 

7. Eski Türk Hukukunda töre kaç şekilde oluşurdu? Anlatınız. 

 

Eski Türk Hukukunda törenin üç şekilde oluştuğu kabul edilir. Birincisi, halk arasında zaman içinde var olan 

örf ve adetlerin belirli bir süreç içinde hukuki bir karakter kazanması ve sosyal yaptırımların yanı sıra 

hukuki yaptırımların da devreye girmesidir. İkincisi, hakanın iradesiyle oluşması yoludur. Üçüncüsü, 

kurultaylarda alınan kararlarla oluşmasıdır.  

 

 

 

 

 

Not: Süre 60 dakikadır. İlk altı soru 15, son soru 10 puandır. Cevaplar kısa, özlü, imla kurallarına 

uygun ve gerekçeli olmalıdır. Başarılar. 


