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Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi Dersi Bütünleme Sınavı (Tek) 

CEVAP ANAHTARI İLE BİRLİKTE 

 

UYARI: Sınav süresi 70 dakikadır. İlk yarım saat çıkılamaz. Cevaplarınızın gerekçeli, 

dilbilgisi ve imla kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Başarılar. 

 

OLAY I 

İlk örfi vergi olan pazar vergisinin (bâc) konması sırasında Osman Gazi, Allah’ın emri 

değil diye böyle bir vergiye karşı çıkmış; ancak şer‘i esaslara aykırı olmadığını anladıktan 

sonra bunu kabul etmiştir. 

 

Sorular 

1. Osman Gaziye göre, pazar vergisine (bâc) hukuki meşruiyet kazandıran nedir, altı 

çizili kavramlardan hareket ederek anlatınız.  

Osmanlı hukuku, esas itibarıyla şer‘î hukuk ile bu hukukun yanında zaman içerisinde oluşan 

örfî hukuktan müteşekkildir. Klasik fıkıh kitapları içinde yer alan ve geçmiş dönemlerde 

devletin müdahalesinden bağımsız olarak oluşan hukuka şer‘î hukuk; padişahların emir 

fermanlarıyla oluşan hukuka da örfî hukuk adı verilmiştir. Şer‘î ve örfi hukuk birbiriyle çatışma 

veya rekabet içinde değil, belli bir uyum içinde olmuş; örfi hukuk kapsamında, şer‘i hukukun 

tanıdığı yetki çerçevesinde veya bu hukukun düzenlememiş olduğu alanlarda hüküm 

konulmuştur. Bu çerçevede Osmanlı padişahları da şer‘i hukukun ayrıntılı olarak düzenlemiş 

bulunduğu alanlarda kanun koymamaya, diğer alanlarda kanun koyarken de bu hukukun genel 

prensiplerine ters düşmemeye belli bir itina göstermişlerdir. Buna bağlı olarak olayda, Osman 

Gaziye göre; pazar vergisine (bâc) hukuki meşruiyet kazandıran husus, Pazar vergisinin şer‘i 

hukukta düzenlenmemiş ve örfi hukukta düzenlenmesinin de şer‘i hukuka aykırı olmamasıdır. 

(10 puan)    

2. Pazar vergisinin (bâc), yine bir başka vergi olan zekâttan farkı var mıdır, neden?  

Şer‘i ve örfi hukukun sahalarının kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığını söylemek mümkün 

değildir. Her iki hukukun belirli alanlarda yoğunluk kazandığı görülse de Osmanlı hukukunun 

bütünlüğü içerisinde hemen her sahada şer‘i ve örfi hukuk esaslarının yan yana bulunduğu 

görülür. Sözü edilen durum, vergi hukuku sahasında da söz konudur. Sayıları sınırlı şer‘i 

vergiler (tekâlif-i şer‘iye) alınmaya devam ederken yeni mali kaynaklara duyulan ihtiyaç 

sebebiyle birçok örfi vergi (tekâlif-i örfiyye) de konmuş ve tahsil edilmiştir. Pazar vergisi (bâc) 



ile zekât arasındaki ayrım da bu esasa dayanmaktadır. Pazar vergisi (bâc), örfi vergi kapsamında 

alınan bir vergiyken; zekât, şer‘i vergi kapsamında alınan vergilerdendir. (10 puan) (Zekâtın 

gayrimüslimlerden alınmaması, uhrevî sorumluluk getirmesi gibi hususlar bakımından yapılan 

değerlendirmeler de puanlandırmada dikkate alınmıştır.) 

 

OLAY II 

Osmanlı Devleti vatandaşı İsmail Efendi, bir kölesi ve iki evladı ile Kadıköy’de 

yaşamaktadır. Uzun yıllardır ağır hastalık çeken İsmail Efendi, 1545 senesinde, 

iyileşmesinin verdiği heyecanla çok sevdiği baba yadigârı gayrimenkullerini vakfederek 

kendisi de vakfın mütevellisi olmuş ve ardından hastalığı süresince kendisine bakan kölesi 

ile de mükâtebe sözleşmesi yapmıştır. İsmail Efendi, bir müddet sonra geçim sıkıntısına 

düşmüş ve yapmış olduğu bütün hukuki işlemlerden pişman olmuştur. Bu sebeple, 

kurmuş olduğu vakfın mallarının son yıllarda gelir getirmemesini bahane göstererek 

baba yadigarı vakıf mallarını büyük oğlu Murat Efendiye satmayı ve kölesini 

özgürlüğünü kazanmadan küçük oğluna bağışlamayı planlamıştır. Murat Efendi ise vakıf 

mallarını satın alabilmek için yüklü miktarda devlet hazinesine ait altın çalarken suçüstü 

yakalanmıştır. Bunun üzerine İsmail Efendi vakıf mallarını, bedelini iade edince geri 

almak şartıyla, varlıklı bir arkadaşına satmıştır. 

 

Sorular 

3. İsmail Efendi’nin son yıllarda gelir getirmemesini bahane göstererek vakıf 

mallarını satışa çıkarmak istemesi, Osmanlı Vakıflar hukukundaki hangi kurum 

kapsamında incelenir, olayda bahsi geçen vakıf mallarını satması mümkün 

müdür? Açıklayınız.  

Vakıflar, süresiz olarak kurulduklarından nazari olarak sona ermeleri düşünülemez. Ancak, 

vakfa tahsis edilen taşınmazın yararlanılmaz ve gelir getiremez hale dönmesi durumunda, vakıf 

hukuken olmasa bile fiilen sona ermiş olur. Bu durumda, vakıf malın satılıp yerine gelir getirici 

ve vakfın gayesinin tahakkukuna hizmet edici bir başka taşınmazın alınması yoluna gidilir. Bu 

sebeple, bu işleme istibdal (değişme) denir. Değişme ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, 

sadece mütevellinin buna karar vermesi yeterli değildir. Hakimin de istibdale izin vermesi 

gerekmektedir. Osmanlı devletinde, 16. asrın ortalarından (951/1544) itibaren istibdal yoluyla 

vakıf malların şahıslarca yağmalanmasını önlemek için Ebussuud Efendi’nin isteği üzerine 

istibdal için padişahın izni de aranmaya başlanmış ve bu izin olmadan vakıf malların satılması 

yasaklanmıştır.  



Yukarıda belirtilen teorik bilgiler ışında, İsmail Efendi’nin son yıllarda gelir getirmemesini 

bahane göstererek vakıf mallarını satışa çıkarmak istemesi, Osmanlı Vakıflar hukukundaki 

istibdal kurumu kapsamında incelenip hakimin ve olayın 1545 senesinde geçmesine bağlı 

olarak padişahın izni olmadığından vakıf mallarının satılması hukuken mümkün değildir. (15 

puan) 

(Vakfın ebediliği ve vakıftan dönme bakımından yapılan kuvvetli değerlendirmeler de 

dikkate alınmış olup puanlandırmada etkili olmuştur. Ayrıca, vakfın ebediliği hususunda genel 

kural yazıldıktan sonra Osmanlı kadısının, zaruret halinde, geçim sıkıntısına düşen kişinin 

vakıftan dönme isteğini kabul ettiğine, gayrimenkulün satışının fiili olarak vakıftan dönme 

olarak yorumlanabileceğine ilişkin istisnai durumdan da bahseden arkadaşların 

değerlendirmeleri puanlandırmada dikkate alınmıştır.) 

(Olayda ve özellikle soruda geçen “vakfın son yıllarda gelir getirmemesini bahane 

göstererek” lafzından yola çıkarak istibdal kurumu kapsamında vakıf malının satılabilmesi için 

taşınmazın gerçekten gelir getirmemesi gerektiğinden bahseden ve bu kapsamda taşınmazın 

satılamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan arkadaşlarımızın cevapları da, hakimin ve 

padişahın izni şartlarına değinilmemesine rağmen, dikkate alınmıştır.) 

4. İsmail Efendi’nin kölesini bağışlamasını, mükâtebe sözleşmesinin hükümleri 

bakımından değerlendiriniz.  

Köle, efendisiyle hürriyet sözleşmesi yaparak kölelikten kurtulabilir. Yapılan bu 

sözleşmeye mükatebe, bu durumdaki köleye de mükateb denir. Mükatebe sözleşmesi, geri 

dönülmesi mümkün olmayan bir hukuki işlemdir. Efendi, kölesiyle böyle bir sözleşme 

yaptıktan sonra tek taraflı irade beyanıyla bundan geri dönemez veya satım, bağışlama gibi bu 

sonucu doğuracak başka bir işlemde bulunamaz. Buna dayalı olarak İsmail Efendi’nin kölesini 

bağışlaması, mükatebe sözleşmesi hükümleri gereğince hukuken geçersizdir. (15 puan) 

5. Murat Efendinin işlediği suçu, suçun unsurlarını ve hangi tür suç kapsamına 

girdiğini de dikkate alarak belirleyiniz.  

Başkasına ait koruma (hırz) altındaki belli değerde bir malı mülk edinmek kastıyla gizlice 

almaya hırsızlık denir. Tanımda da geçtiği üzere, hırsızlık suçunun unsurlarından biri de çalınan 

malın başkasına ait olması; bir başka ifadeyle başkasının mülkiyetinde olmasıdır.  Malın belli 

bir kısmı dahi olsa hırsıza ait bulunduğunda veya böyle bir mülkiyet şüphesi mevcut olduğunda, 

en azından had grubuna giren bir hırsızlık suçu gerçekleşmemiş olur. Somut olayda, Murat 

efendi, devlet hazinesine ait altınları çalarken yakalanmış olup Ebu Hanife’ye göre devlet 

hazinesine ait bir malı çalmak, bahsi geçen mülkiyet şüphesi sebebiyle, had grubuna giren 

hırsızlık suçunu oluşturmaz. Ancak somut olayda Murat Efendi tarafından gerçekleştirilen 



kamu düzenini bozan fiile, bahsi geçen fiilin teşebbüs aşamasında kalması da dikkate alınarak 

taziren uygun bir ceza verilebilir. (15 puan) 

(Çalma fiilinin teşebbüs aşamasında kalmasına bağlı olarak had suçunun düşmesi ve ilgili 

fiilin tazir cezası kapsamına girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan arkadaşlarımızın 

cevapları da puanlandırmada dikkate alınmıştır.) 

6. İsmail Efendinin satış sözleşmesi yaparken ileri sürdüğü şartı, satış sözleşmesinin 

hukuki niteliği bakımından değerlendiriniz.  

İsmail Efendi vakıf mallarını, bedelini iade edince geri almak şartıyla, varlıklı bir arkadaşına 

satmış olup bu şart, olayda gerçekleşen satış işlemini, bir malı bedelini iade edince geri almak 

şartıyla satmak şeklinde gerçekleştirilen vefaen satışa (bey’ bi’l vefa’) dönüştürmüştür. Bu 

yönüyle bu akit; bir yönüyle satış, bir yönüyle de rehin akdine, üçüncü olarak da tarafların her 

zaman feshedebilme yetkisi sebebiyle fasit bir satım akdine benzemektedir.  

Metin Soruları 

Aşağıdaki metin soruları olaya bağlı olmayıp cevapları teorik bilgiler gerektirdiğinden ve bu 

bilgilere, derste esas alınan Prof. Dr. M. Akif AYDIN’ın “Türk Hukuk Tarihi” adlı kitabının 

ilgili bölümünden ulaşılabileceğinden, ayrıca yazılmasına gerek görülmemiştir. Aşağıdaki 

sorulardan 7. Sorunun cevabında yapılan kuvvetli genel değerlendirmelere de tam puan 

verilmiştir. 8. Sorunun cevabında ise soruda da belirtildiği üzere, sadece arazi türlerinin 

sayılması ve bunların birer cümle ile tanımlanması aranmış, bu şekildeki cevaplara tam puan 

verilmiştir. 

7. Tabiin dönemindeki içtihad faaliyetlerinin iki okul halinde, Kufe ve Medine olmak 

üzere iki farklı merkezde şekillendiği görülmüştür. İslam hukukçularının bu 

dönemde ikiye ayrılmalarının ve farklı merkezler edinmelerinin sebeplerini 

sayınız. (10 puan) 

8. Osmanlı hukukundaki arazi türlerini sayarak her birini kısaca tanımlayınız. (10 

puan) 


