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Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi Bitirme Sınavı  

(TEK numaralı öğrenciler) 

 

Olay Soruları  

Üsküdar’ın İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan Hamza Efendi, işlerini yıllardır yanında çalışıp baba 

mesleğini öğrenmiş olan oğluna bırakarak istirahate çekilir ve ahir ömründe sevap kazanmayı umarak 

20.000 akça nakit parasını; -kira gelirleri Hacı Kalfa Medresesi’nde okuyan öğrencilere harçlık olarak 

verilmek üzere- üç evini ve iki dükkanını; ve Süleymaniye Kütüphanesi okuyucularının faydalanması için 

200 kitaplık kütüphanesini vakfeder. Hamza Efendi’nin oğlu Arif, babasının kendisine bırakacağını 

düşündüğü evlerin vakfedilmesinden büyük bir rahatsızlık duyar ve bu tavrını şiddetli bir üslup 

takınarak babasına da ifade eder. Arif, o gece eski arkadaşlarından Osmanlı tebeasından Nikola’nın 

evine gider. Fransız tebeasından Leon’un da katılımıyla üçlü gece geç saatlere kadar şarap içer, gecenin 

bir vakti bağırarak şarkı söylemeye başlarlar. Kısa bir süre sonra çalınan kapıyı açan Arif; gürültüden 

rahatsız olan ve sessiz kalmalarını rica eden, yoksa şikayet edeceğini söyleyen komşu Nuri Efendi’ye 

galiz küfürlerle karşılık verir.  

 

1. Geçerli bir vakfın unsurlarında aranan şartları dikkate alarak, altı çizili satırların vakfın hangi unsuruna 

işaret ettiğini tek tek belirtiniz.  

2. Hamza Efendi, oğlu Arif’in tavrına üzülerek vakıftan geri dönebilir mi? Açıklayınız.  

3. Leon ve Nikola’nın hukuki statülerini belirterek, Nikola’nın statüsünün temeli olan anlaşmayı 

unsurlarını belirterek tanımlayınız.  

4. Arif’in Nuri Efendi’ye hakaret içerikli sözler söylemesi hangi tür suçlar kategorisinde yer alır? 

Açıklayınız.  

5. Arif’in sarhoş olmasının ceza ehliyetine etkisi olup olmadığını değerlendiriniz.  

 

Metin Soruları  

6. İslâm hukukunun aslî ve ferî kaynaklarını sayınız. Fer‘i kaynaklardan birini tanımlayınız.  

7. Kalının hukuki mahiyeti hakkındaki görüşleri sayarak benimsediğiniz görüşü gerekçeli olarak bir 

cümleyle belirtiniz.  

8. Halifenin belirlenmesinde başvurulan yolları belirtip bunları padişahın belirlenmesinde başvurulan 

yollarla karşılaştırınız.  

9. Şer‘î hukuk ile örfî hukuku tanımlayıp sadece sahalarını belirtiniz.  

10. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin temel özelliklerinden dördünü sayıp birer cümleyle açıklayınız.  

 

Not: Süre 70 dakikadır. Ek kağıt verilmez. Başarılar.  



CEVAP ANAHTARI 

Olay Sorularına İlişkin Cevaplar: 

1) Geçerli bir vakıftan bahsedebilmek için bulunması gereken unsurlar, vâkıf (vakfeden 

kimse), vakfedilen mal, vakıftan yararlananlar ve irade beyanı olmak üzere dört tanedir.  

 

Olayda vâkıf Hamza Efendi’nin, 20000 akçe nakit parasını, üç evi ve iki dükkânını, 200 

kitaplık kütüphanesini vakfettiği görülüp sayılanlar, vakfedilen mal kapsamına girmektedir. 

Hacı Kalfa Medresesi’nde okuyan öğrenciler ve Süleymaniye Kütüphanesi okuyucuları ise 

vakıftan yararlananlardır. 

 

Vakfın unsurlarına dair şartlar çerçevesinde, vâkıf tam eda ehliyetine sahip olmalıdır. 

Dolayısıyla âkil, bâliğ ve reşit olmalıdır. Olayda vâkıf Hamza Efendi hakkında buna ilişkin 

hukuki bir soruna rastlanmadığından, sözü edilen vakfın bu unsur bakımından geçerli 

olduğunun kabulü gerekir. 

 

Vakıfta ebedilik prensibinin esas olmasından dolayı, vakfedilen mal kural olarak taşınmaz 

olabilir. Dolayısıyla üç ev ve iki dükkânın vakfedilmesi hukuki bir sorun teşkil 

etmemektedir. Öte yandan, İslam hukukçuları vakıfların süresiz olarak kurulduğunu göz 

önüne alarak vakfa tahsis edilen malların kural olarak taşınmaz olmasını şart koşmuşlardır. 

Ancak bu kurala zaruret ve örf sebebiyle iki istisna getirilmiştir. Bunlardan örf sebebiyle 

getirilen istisnaya göre, örf ve adetlerin vakfedilmesini kabul ettiği menkuller 

vakfedilebilirler; para vakıfları, kitap vakfı, silah vakfı gibi. Somut olayda 20000 akçe nakit 

paranın ve 200 kitaplık kütüphanenin vakfedilmesi, örf sebebiyle, hukuken geçerlidir. 

 

Vakıftan yararlananlar vâkıfa yabancı kimseler olabileceği gibi, Ebu Yusuf’a göre 

vakfedenin kendisi ve yakınları da olabilir. Vakıf kurma işlemi tek taraflı bir işlem olarak 

görüldüğünden ötürü vakıftan yararlananların kabulü aranmaz. Şu halde olayda Hacı Kalfa 

Medresesi’nde okuyan öğrenciler ve Süleymaniye Kütüphanesi okuyucuları yararına 

kurulmak istenen vakıf, hukuken geçerlidir. 

 

2) Ebu Hanife vakfı, “bir malı vakfedenin mülkünde alıkoymak ve menfaatlerini tasadduk 

etmek” olarak tanımlarken; İmameyn ise “bir malı kullanım hakkı şahıslara, mülkiyeti 



Allah’a ait olmak üzere temlik ve temellükten men etmek” olarak tanımlar. Yapılan 

tanımlar çerçevesinde Ebu Hanife’ye göre vakıftan dönmek mümkünken, Ebu Yusuf’a göre 

vakıf kurma işlemi, irade beyanı ile birlikte bağlayıcı hale gelir ve artık dönülemez. İmam 

Muhammed ise vakfedilen malların vakıf yönetimine teslimi ile vakfın bağlayıcı olacağını 

kabul etmiştir. Osmanlı Devletinde Ebu Yusuf’un görüşü uygulama alanı bulmuş, vakıftan 

dönmenin engellenmesi için vakıflar mahkemede tescil edilmiştir. Buna göre olayda Hamza 

Efendi, oğlu Arif’in tavrına üzülerek vakıf kurma işleminden geri dönemez. 

3) Osmanlı Devletinin tebaası (vatandaşı) olmayıp geçici bir süre için izinli olarak Osmanlı 

Devletinde bulunan yabancılar, müstemen olarak adlandırılır. Bu kapsamda, olayda Fransız 

tebaası olduğu belirtilen Leon’un hukuki statüsü, müstemendir.  

 

Olayda Osmanlı tebaasından olduğu belirtilen Nikola ise gayrimüslim olması sebebiyle 

zimmi olarak adlandırılıp Nikola’nın zimmet anlaşmasıyla Osmanlı Devletine bağlı olduğu 

kabul edilir. Osmanlı Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan gayrimüslimlerin hukuki 

statüsünün temelini oluşturan zimmet anlaşmasının tarafları Osmanlı devleti ve anlaşma 

sonrası 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. 

 

4) Osmanlı hukukunda suçlar had, kısas ve tazir suçları olmak üzere üçlü bir ayrıma tâbi 

tutulur. Olayda Arif’in Nuri Efendiye 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.  Olayda Arif’in küfür etmesi, had ya 

da kısas cezası gerektiren suçlar kapsamına girmemesi sebebiyle tazir suçu kapsamında 

değerlendirilir. 

 



5) İslam hukukunda sarhoşluk ceza ehliyetini etkileyen hallerden biri olup kişinin içki veya 

uyuşturucu madde kullanması neticesinde ne dediğini veya ne yaptığını bilemeyecek 

derecede akli melekelerinin zaafa uğraması şeklinde tanımlanır.  Sarhoşluğun ehliyet 

üzerindeki etkisi İslam hukukçuları tarafından kabul edilmiş; ancak sarhoşluğun özellikle 

meydana gelme şekli esas alınarak bahsi geçen etki hukukçular arasında tartışma konusu 

olmuş, bu eksende iki ana görüş ortaya çıkmıştır.  Bunlardan Hanefi mezhebi hukukçuları 

tarafından kabul edilmekle Osmanlı hukukunda da uygulama alanı bulan görüşte, ehliyeti 

etkileyen bir hal olarak sarhoşluğun meydana gelme sebepleri öncelikli olarak 

değerlendirilmiş ve dinin mazur görebileceği şekilde meydana gelen sarhoşluğun, kişinin 

hukuki ve cezai ehliyetini ortadan kaldıracağı kabul edilmiştir. Dinin yasakladığı haram 

yollarla meydana gelen sarhoşluğun ise ehliyete etkisi olmadığı, buna bağlı olarak da 

hukuki ve cezai ehliyetin tam olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Olayda Arif, şarap içerek dinin yasakladığı haram yolla sarhoş olduğundan ceza ehliyetinin 

tam olduğu kabul edilir.   

 

Metin Sorularına İlişkin Cevaplar: 

6) Aslî Kaynaklar: Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas. 

Fer‘î Kaynaklar: İstihsan (Kıyasla sabit olan bir hükümden ayrılıp başka bir kıyasa 

başvurma işlemi ya da özel bir meselede genel kuraldan ayrılıp farklı bir kuralı benimseme), 

maslahat (Hakkında Kitap, Sünnet, icma ve kıyas bulunmayan bir meselede hukukçunun 

maslahata yönelik bir hüküm vermesi durumu), örf (İnsanların sürekli olarak yapageldikleri 

işler), sahabe fetvası (Hz. Peygamber’i gören “Ashâbın” hukuki görüşleri).  

 

[Fer‘î kaynak arasına önceki şeraitler, sedd-i zerâî, istishab gibi kaynakların eklenmesi ve 

tanımlanması da doğrudur.] 

 

7) 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*  

(Yukarıdaki görüşler çerçevesinde ya da bunlardan bağımsız olarak hukuki bir gerekçe esas 

alınarak görüş yazılması aranmıştır.) 

 

8) Halifenin belirlenmesinde başvurulan yollar; seçim ve ahd-istihlaf ve istisnai bir yol olarak 

zorla başa geçmedir. Padişahın belirlenmesinde başvurulan yollar ise seçim, ahd, zor 

kullanma ve ekberiyet usulüdür. Seçim ve ahd usulü ile istisnai bir usul olan zorla başa 

geçme her ikisinde de ortaktır. Ekberiyet usulü ise Osmanlı Devleti bakımından özellik arz 

eden bir durum olup hanedanın en yaşlı erkek üyesinin tahta geçmesi anlamına gelir. 

Osmanlı Devleti’nde padişahın tahta çıkışında 17. yüzyıla kadar yerleşmiş bir usul yok idi. 

Her kime saltanat müyesser olursa tahta o çıkardı. Bu durumun bir yönden zayıflık olduğu 

söylenebilse de, diğer yönden de doğal seksiyon yönü vardır. Yani güçlü olanın tahtı ele 

geçirmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde taht kavgaları gündeme 

gelebilmiştir. Osmanlı Devleti’nde devletin parçalanmasına neden olan taht kavgalarının 

önüne geçilmesi amacıyla Kardeş katli usulü uygulanmıştır. 1595’de Sultan 3. Mehmed’in 

19 erkek kardeşini boğdurması büyük tepkiye yol açmış ve bunun hemen ardından Sultan 

I. Ahmed başa geçtiğinde kardeşlerini öldürmemiştir. Vefatı ile kardeşi Sultan Mustafa 

tahta geçmiştir. Çocuklarının yaşının küçüklüğü nedeni ile bu uygulama terk edilmiş ve 

artık hanedanın en yaşlı erkek üyesinin tahta geçmesi kabul edilmiştir. Küçük istisnalar 

dışında bu usul bir kanun-ı kadîm (yani anayasal bir gelenek) olarak uygulanmış ve 1876 

tarihli Kanun-i Esasi bu usulü kanunlaştırmıştır. 

 

9) Klasik fıkıh kitaplarında yer alan ve geçmiş dönemlerde devletin müdahalesinden bağımsız 

olarak oluşan hukuka “şer‘î hukuk” denir. İslam hukukuna aykırı olmamak koşuluyla ya da 

İslam hukukunun boş bıraktığı alanlarda, padişahın yasama faaliyeti neticesinde oluşan 

hukuk ise “örfi hukuk” olarak adlandırılır. 

 

Şer’i ve örfi hukukun sahaları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmasa da, her iki hukukun 

belirli alanlarda yoğunluk kazandıklarını söylemek mümkündür. Bu kapsamda şer’i hukuk 

esasları şahıs, aile, miras, eşya, borçlar, ticaret hukuku gibi alanlarda; örfi hukuk esasları 

ise esas teşkilat, idare, ceza, vergi hukuku gibi kamu hukuku alanlarında hakim olmuştur. 

 



10) 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 Âli Paşa Fransa’nın baskısıyla Fransız Medeni Kanununun (Code Civile) tercüme 

edilmesini istemiş, bunun için bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon yaptığı çalışmalarda 

oldukça mesafe kat etmiştir. 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. Hanefi 

mezhebi esas alınmış ve 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. 

Mecelle İslam hukukunun kanunlaştırılmasının ilk örneğidir; bu açıdan Osmanlı hukuk 

tarihinde değil, İslam hukuk tarihinde de ayrı bir yere sahiptir. 

 

 

 


