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TÜRK HUKUK TARİHİ        6 Ekim 2016 
TANIM: Hukuk kurumlarının ve hukuksal düşünüşün tarihsel gelişmesinin incelendiği, değişik dönemlerde ve 

başka ülkelerde ne gibi hukuksal düşüncelerin, kurumların ve kuralların oluştuğu, bu kurum ve kuralların 
değişik etkilerle ne gibi sonuçlar verdiği, ne zaman, nasıl ve niçin değiştiğinin araştırıldığı bilimdir. 

NOT: Savig Türk Hukuk Okulunun kurucusudur, hukuk çalışmaları Savig ile başlamıştır. 

BÖLÜMLERİ: Genel Hukuk Tarihi ve Ulusal Hukuk Tarihi 

TÜRK HUKUK TARİHİNİN DÖNEMLERİ 

1. İslamiyet öncesi Türk hukuku 
2. İslamiyet’in kabulü ile Türk hukuku 
3. Tanzimat’ın ilanıyla başlayan dönem (İslam hukuku + Batı hukuku) 
4. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan dönem (sadece Batı hukuku) 

TÜRK HUKUK TARİHİNDE KAYNAK SORUNU 

1. Birinci derece kaynaklar: Doğrudan, aracısız bilgiyi ileten malzemelerdir. 
 Belgeler 
 Anılar, seyahatnameler, sefaretnameler 
 Dini kaynaklar ve türlü yollarla bulunmuş malzemeler 

2. İkinci derece kaynaklar: Birinci derece kaynaklara dayanırlar. (eserler) 
3. Üçüncü derece kaynaklar: Doğruluğu tartışılır haberlerdir. İkinci derece kaynaklara dayanırlar. 

1. DÖNEM: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKU 

İ.Ö.T. HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

1. Çin kaynakları: En önemli kaynaklardır, ama sübjektif olma ihtimali vardır, çok dikkatli olunmalıdır. 

2. Epigrafik ve arkeolojik kaynaklar:  
 Epigrafi: Yazıtları ve tarihi yapıtlardaki yazıları inceler. 

 Orhun Yazıtları: Bilge Han ve Kül Tigin adına vezir Tonyukuk tarafından Göktürk dönemi dikilmiştir. 

1893’te Danimarkalı Thomsen tarafından dili çözülmüştür. Türkler kendileri için ilk kez Türk 
kelimesini kullanmışlardır. 

 Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Devlet kudreti veren bilgi anlamındadır. 
Olması gereken, ideal Türk toplumu anlatılır. Eski Yunan ve Çin felsefesinden yararlanılmıştır. İyi bir 
devlet adamının özellikleri anlatılır. Kanun, adalet, egemenlik, çalışkanlık, akıl, miskinlik gibi 
kavramlar bu eserde kişileştirilerek konuşturulmuştur. 

3. Etnografik kaynaklar: Gelenek-görenek ve yaşam biçimleri üzerine yapılan çalışmalardır. Örneğin 

Kırgızlar İslamiyet’e geçmelerine rağmen evlat edinme kurumunu devam ettirmişlerdir. Örneğin evlilik; 
Kırgızlarda 10’uncu kuşağa kadar görülür, bu İslamiyet’in buyurduğundan fazladır. 

4. Dil: Dil üzerine yapılan çalışmalardır. 

ESKİ TÜRKLERİN GÖÇEBELERDEN FARKLARI 

 Diğer göçebelerden farklı olarak Türklerde siyasi bir yapılanma vardır. 

 Göçerlerde kadın ikinci plandadır. İslamiyet öncesi Türklerde kadının yeri önemlidir. 

 Göçebe kültüründe kölelik az, hapis cezaları kısadır, tarım azdır, erkek ön plandadır, gelişmiş devlet 
anlayışı yoktur. Türklerde gelişmiş devlet anlayışı vardır. 

ORTA ASYA EGEMENLİK (KUT) ANLAYIŞI 

 Adalet ilkesi önemlidir. 

 Kağan’ın yetkileri; yönetim, yargı ve kanun koyma yetkisidir. Aynı zamanda komutandır. 

 Kurultay vardır. 

 Devletin unsurları; kut (egemenlik), el/il (ülke) ve budun (halk). 

 Tanrı, kut denilen egemenliği bir aileye bırakır. Ailenin erkek üyeleri de yönetme yetkisine sahip olur.  

 Töre üç şekilde oluşur: 
 Halk arasında uygulanagelen kurallar bir süre sonra töre haline gelebiliyor. 
 Kurultay yasa yapabilir. 
 Hakanın yasama yetkisi vardır. 

 Erkler ayrılığı yoktur. 
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ESKİ TÜRKLERDE CEZA HUKUKU 

 Cezalandırma yetkisi devlettedir. 
 Kolektif cezalar (yakınlarının cezalandırılması) vardır, cezalar tam olarak kişiselleştirilememiştir. 

Örneğin görme kaybına yol açma; kızını onunla evlendirir, kızı yoksa tazminat öder. 

 Suçlar ağır ve hafif suçlar olarak ikiye ayrılır. Ağır suçlara örnekler; birine kılıç çekmek, evli kadına tecavüz, 

evli kadının zinası, adam öldürme, suçüstü yakalanan hırsızlık. Cezalara örnekler; genç kıza tecavüz veya birlikte 
olmak suçunu işleyen kızla evlendirilir. Evli kadına tecavüz eden ölümle cezalandırılır. 

 Bedensel cezalar vardır (yüzü damgalamak).  

 Hafif suçlara tazminat cezası vardı. 

 Yargılama süresi kısadır, en fazla 10 gündür. 

ESKİ TÜRKLERDE AİLE HUKUKU 

Ekzogami: Dışarıdan evlilik    Poligami: Çok eşlilik  Poligüni: Çok karılılık  
Endogami: İçeriden evlilik evlilik      Poliandri: Çok kocalılık 

 Evlenmeler genellikle monogam, ancak poligüni de var. 

 Ekzogami (dışarıdan evlilik) görülmektedir. 

 Aile yapısı ataerkil, ama aile içinde kadının seçkin bir yeri var. 

 Evlenirken erkeğin vermekle yükümlü olduğu bir bedel var. Buna KALIN denir. İslam hukukundaki 
mehir ile karıştırmayın. Kalın başlık parasına benzer bir uygulamadır. İslam’da yasaktır. Kalın 4 
bölümden oluşur: 
a. Karamal: Babaya verilir.   c.  Süt hakkı: Anneye verilir. 
b. Yelü: Nişanda takılır.   d.  Tüy mal: Düğün masrafları 

 Evlenen kız ailesinden önemli bir çeyiz aldığında artık mirasçı olamıyor. 

 En küçük kardeşe ev bırakılıyor, o annesine bakıyordu, evin reisi oluyordu. 

 Vasiyet uygulaması görülmektedir. 

 Erkekler sebep göstermeden boşanma hakkına sahipti. Kadının belirli şartlarda (kocanın gayri meşru 

ilişkileri, kocanın kötü muamelesi, şiddet, kocanın cinsel yetersizliği) boşanma hakkı vardı. 

 Evlat edinme vardır. 

 Evlenmede denklik önemliydi. Erkeğin statüsü kızın ailesinin statüsüne denk veya üstün olmalıydı. 

 Levirat kurumu: Kadının kocası öldüğünde kocasının kardeşi ile veya baba öldüğünde erkek çocuğun 
üvey anne ile veya kadın öldüğünde erkeğin ölen karısının kız kardeşiyle evlendirilmesidir. Leviratın 
dinsel (şamanizm, kocanın ruhuna hizmet etmek) ve ekonomik sebepleri vardır. Levirat İslam 
hukukunda yoktur. Levirat vasiyet ile önlenebiliyor. 

 Sororat: Kadın kısırsa, karısının kız kardeşi ile evlenmedir. 

ESKİ TÜRKLERDE BORÇLAR HUKUKU 

 Uygurlar ortakçılık, trampa, faiz, temerrüt faizi, yarıcılık, kira sözleşmesi, köle azat etme konularında 
gelişmiş bir hukuka sahiptir. 

ESKİ TÜRKLERDE BENİMSENEN DİNLER 

Şamanizm – Budizm – Mazdeizm – Maniheizm – Nestorianizm (mezhep/hristiyanlık) – Hristiyanlık – 
Musevilik - İslamiyet 

 Şamanizm: Türklerin İslamiyet’i seçmeden önce inandıkları dindir. Gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere 

dünya üç kısma ayrılır. 

 Mazdeizm: Kurucusu Zerdüşt, kutsal kitabı Avesta’dır. 

 Maniheizm: Hristiyanlık mezhebidir. İsa’nın çarmıha gerilmediği, Nur’un oğlu olduğunu kabul ediyorlar. 

 Nestorianizm: Hristiyanlık mezhebidir. İsa’nın iki ayrı kişiliğinin olduğuna, Meryem’in insan olan İsa’nın 

annesi olduğuna inanmışlardır. Meryem’in kutsallığını kabul etmiyorlar. 

 Musevilik: Hazar Türkleri benimsemiştir. 

 Hristiyanlık: Doğu Avrupa’ya giden Türk boyları benimsemiştir. 
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13 Ekim 2016 

2. DÖNEM: İSLAM HUKUKU 

Fıkıh: Şeriat kurallarını inceleyen ilim dalıdır. Hukuk fıkhın içerisindedir. Bu işle uğraşanlara fakih denir. 
Şeriat: İslamiyet’in bütün kurallarına denir. 
Muamelat: Özel hukuka, borçlar hukukuna ait kurallar (evlenme ve boşanma; münakehat ve mufarakat) 
Feraiz: Miras hukukuna ait kurallar 
Ukubat: Ceza hukukuna ait kurallar 

İslam hukukunda özel hukuk – kamu hukuku ayrımı yoktur. 

 

İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

Asli kaynaklar:    Tali kaynaklar: 
1.  Kuran (birincil)    1.  İstihzan  
2.  Sünnet (ikincil)   2.  Örf  
3.  İcma    3.  Sahabe fetvası 
4.  Kıyas    4.  Maslahat vb. 

KURAN 

 Bir hukuk metni değildir. 

 Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiş, Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır. 

 Hukuk ile ilgili hükümler: 

a. Genel prensipler 
1) Suç – ceza dengesi 
2) Söze bağlılık 
3) Adil hüküm verme 
4) Devlet işlerinde danışma (şura) 

b. Özet hükümler 
1) Had ve kısas cezaları 
2) Zekât yükümlülüğü 
3) Faizin yasak olması 

c. Ayrıntılı hükümler 

1) Evlenilmesi yasak kimseler, süt ve kan hısımlığı 
2) Boşanma 
3) Miras 

SÜNNET 

 Peygamberimizin gördüğü bir eyleme ses çıkartmama yoluyla oluşan kurallardır. 

 Kur’anda var olan bir hükmü tekrarlayabilir. Bir hükme ilişkin ayrıntılı bilgi verebilir. Kapsamını 
daraltabilir. Bazen Kur’anda olmayan bir kural koyabilir. 
Örneğin; zekâtın hangi mallardan alınacağı detaylandırılmıştır. 
Örneğin; büyükanneye mirastan pay verilmesi (1/6 oranında) sünnetle ilave edilmiştir. 
Örneğin; vasiyete ilişkin hükümlerin sınırlandırılması (1/3 vasiyet bırakılabilir) sünnetle olmuştur. 

 Kavli (konuşarak), fiili, takriri (susarak) olmak üzere üç çeşit yolla sünnetle kural koyulabilir. 

 Hicri 2. yy.dan itibaren sünnetlerin derlenip toplanma faaliyetleri başlamıştır. İlk hadis derlemesini İmam 
Malik yapmıştır. Eserinin adı El Muvatta’dır. 

 En sağlam hadis kaynağı olarak kabul edilen 6 hadis kitabı vardır. Bunlara kütüb-i sitte denir. 

a. Sahih-i Buhari   d.  Sünen-i Tirmizi 
b. Sahih-i Müslim   e.  Sünen-i Ebu Davud 
c. Sünen-i Mesai   f.  Sünen-i İbn Mace 

İCMA 

 İslam hukukçularının (fakihlerin) görüş birliğine varması ile oluşan kurallardır. 

 Kur’an ve sünneti esas alır, onlar gibi bağlayıcıdır. 

 Kavli (konuşarak), fiili, takriri (susarak) olmak üzere üç çeşit yolla icmayla kural koyulabilir. 

 Mezheplerin icmanın tanımında farklı görüşleri vardır: 
İmam Malik’e göre; kendilerinden önceki Medine’deki hukukçuların görüşleri icmadır. 
Şafi mezhebi susmak suretiyle kurulan icmayı kabul etmez. Gerekçe olarak şunu söylerler: Devletin sınırları 
genişledikçe hukukçuların aynı görüşte olduklarını tespit etmek zordur ve icmanın oluşması zorlaşır. 
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Hanbeli mezhebi kurucusu Ahmet bin Hanbel’e göre sahabelerin icması kabul edilmelidir. 

 İcmayla oluşturulmuş kurumlar vardır. Örneğin hilafet kurumu, Kur’anın kitap olarak toplanması 

 İslam ceza hukukunda had denilen Kur’an ve sünnette belirlenmiş cezalar vardır. Ek olarak icma ile 
belirlenmiş cezalar da görüyoruz. Örneğin; sarhoşluk suçunun cezası, zina suçunun recm ile cezalandırılması 

icmayla düzenlenmiştir. Örneğin Kur’anda Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir kadınla evlenebileceği kuralı var, 
ama bir kadının ehl-i kitap da olsa gayrimüslim bir erkekle evlenmesine yönelik bir kural yoktur ve icma ile kural 
getirilmiştir, evlenemez.  

KIYAS (İÇTİHAT) 

 Kur’an ve sünnette bir soruna ilişkin getirilen çözümün, hakkında çözüm bulunmayan başka bir soruna 
uygulanmasıdır. Örneğin mirasbırakanı öldüren mirastan pay alamaz, buna kıyas yapılarak vasiyet bırakanı 

öldüren mirastan pay alamaz denilmiştir. Örneğin belli değerli şeylerden faiz alınamayacağı vardır. Kıyasla bu 
genişletilmiştir, bütün değerli şeylerden faiz alınamayacağı getirilmiştir. 

 Bağlayıcı değildir, istenildiği zaman bağlar. 

 Meseleye kıyas yoluyla çözüm bulmaya içtihat denir. Kur’an ve sünnet esas alınır.  

 İçtihat içtihatla kaldırılamaz. İslam hukuku içtihatlar hukukudur. 

Sahabe: Peygamberi gören ilk nesildir. 
Tabi: Peygamber dönemi yaşayan ama peygamber ile teması olmayan ikinci nesildir. 

 

İSLAM HUKUKUNDA DÖNEMLER 

1.  Hz. Muhammed dönemi    3.  Tabiin dönemi   5.  Taklit dönemi 
2.  Dört Halife ve sahabeler dönemi 4.  Mezhepler dönemi  

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ  

 Mekke dönemi: Hukuka ilişkin kurallara rastlanmaz. Yalnızca İslam’ı yayma düşüncesi var. 

 Medine dönemi: Medine anayasası yapıldı. Bu dönemde iki önemli kaynak Kur’an ve sünnettir. 

Kurallar soyut değil, somut olaylarla karşılaşıldıkça kural konuluyor. Sahabelerin koyduğu kurallar da 
dikkate alınmıştır. 

DÖRT HALİFE ve SAHABELER DÖNEMİ  

 Dört halife döneminde toplu içtihat vardır. 

 Dört halife döneminden sonra bireysel içtihat yapılıyor. Bu nedenle İslam hukuku büyük ölçüde 

bireysel içtihatlarla oluşmuştur. 

 Hukuk açısından en parlak dönemdir. 

 Hz. Ömer döneminde önemli kavramlar görüyoruz. Adli ve idari güçlerin birbirinden ayrılması, 

yürütmeden bağımsız yargıçların tayin edilmesi, üçlü talakın kurulması (boş ol, boş ol, boş ol) 

 Bu dönemde iki hukuk okulunun çekirdeği oluşturulmuştur. Ehl-i Rey (ehl-i kitap) ve Ehl-i Hadis 

TABİİN DÖNEMİ (Emeviler dönemi) 

 İki temel hukuk okulu vardır. 
Ehl-i Hadis Okulu: Medine merkezlidir. Kur’an ve hadisi kaynak alır. Yoruma sıcak bakmaz. İnsan 
aklının yanılabileceğini düşünür. Kıyasa gitmemek için direnir. Malikilik mezhebi bu okula mensuptur. 

Ehl-i Rey Okulu: Kufe merkezlidir. Kur’an ve sünneti baz alarak kendi akıl, düşünce ve yorumuyla 
meseleyi çözmeye çalışır. Hanefilik mezhebi bu okula mensuptur. Şafi mezhebi ikisini de almıştır. 

MEZHEPLER DÖNEMİ (başlangıcı Abbasiler dönemi) 

 Dört büyük Sünni mezhep vardır: 
1) Hanefi mezhebi, kurucusu Ebu Hanife (İmam-i Azam) 
2) Maliki mezhebi, kurucusu İmam Malik 
3) Şafi mezhebi, kurucusu İmam Şafi 
4) Hanbeli mezhebi, kurucusu Ahmet bin Hanbeli (S.Arabistan) 

 İmameyn: Ebu Yusuf ve İmam Muhammed 

 Ebu Yusuf: Abbasiler dönemindeki ilk büyük kadı, Hanefi mezhebindendir. Bu nedenle halife Hanefi 

mezhebinden seçilecektir. Böylece Hanefi mezhebi en çok yayılan mezhep olmuştur. Osmanlı’da da 
resmi hukuk mezhebi olarak kabul edilmiştir. 

 Ebu Hanife’nin eseri yok, içtihatlarını öğrencileri aktarıyor. Yandaşlarına ehl-i rey denilirdi. 

 Benzer olaylar hakkında farklı mahkemeler farklı içtihatlar vermeye başlayınca Hicri 3. yy.dan 
sonunda içtihat kurumu kapatılmıştır. 

 İmam Malik yandaşlarına ehl-i hadis denilirdi. 
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TAKLİT DÖNEMİ  

 İçtihat kurumu kapatılınca sorunlar daha önceki mevcut içtihatlara göre çözülmüştür. Bu durum 

Mecelle’ye kadar sürmüştür. 

 Fetva bu dönemde çok kullanılmıştır. 

 Fetva: Fıkıh bilgisi olanlar tarafından fıkhi bir soruya verilen cevaptır. Fetvayı herkes (kadın, erkek, 
köle) verebilir, yeter ki fıkıh bilgisi olsun.  

 Fetva kural olarak bağlayıcı değildir. Fakat Şeyhülislam fetvasının manevi bir bağlayıcılığı vardır. 

 Kanuni döneminde Ebu Suut Efeendi hayatın her alanı ile ilgili fetva vermiştir. 

İslam Hukukunun Özellikleri 

 Din kaynaklıdır. 
 Bireysel içtihatlarla oluşmuş bir hukuktur. 
 Meseleci bir metotla doğmuştur. Somut olaylarla karşılaştıkça kurallar konulmuştur. 

 

İSLAM KAMU HUKUKU 

İslam hukukunda özel hukuk – kamu hukuku ayrımı yoktur. 

Hilafet 

Hilafet kurumu icmayla oluşturulmuş bir kurumdur, dünyevi bir kurumdur. İslam devletinin başkanı 
halifedir. Halife, halkını adaletle ve İslam esaslarına göre yönetmekle yükümlü olan kişidir.  Halifenin 
görevi İslam’ı korumak ve yaymaktır. Halifenin yasama, yürütme ve yargı konusunda yetkileri vardır, ama 

yeni din kuralları koyamaz, mevcut din kurallarını değiştiremez, dinsel konularda yasama yetkisi yoktur. 

Hilafete ilişkin hükümleri kaleme alan Abbasiler döneminde Şafi imam El Maverdi’dir. 

Halife Olabilmenin Şartları 

1. Adil olmalı 
2. İyi bir fıkıh bilgisi olmalı 
3. Aklen ve bedenen tam olmalı 
4. Cesur olmalı 
5. Kureyş kabilesinden olmalı (sonraları içtihatla kaldırılmıştır) 
6. Erkek olmalı (Haricilere göre kadın da olabilir) (ayrıca Müslüman, özgür ve ergin olmak) 

Halife Seçimi 

Seçmenlerin; adil olması, iyi ilim bilmesi, kimin İslam Devlet’ini yönetebileceği konusunda ayırt etme 
bilgisi ve gücüne sahip olması gerekir. 

 İlk yol; seçimle başa gelmektir (Hz. Ebubekir ve Hz. Ali seçimle gelmiştir). Biat işlemiyle gerçekleşir. 

 İkinci yol; ahd işlemiyle olur. Bir önceki halife belirler. (Hz. Ömer ve Hz. Osman önceki halifeler 

tarafından belirlenerek gelmiştir). 

 Üçüncü yol; halifelik zorla ele geçirilebilir. 

Cihad: Dar ül- Harb’i Dar ül- İslam’a çevirmek için her yıl yapılan seferlere denir. 

Dar ül- Harb: İslam egemenliği altında olmayan topraklardır. 

Dar ül- İslam: İslam egemenliği altında olan topraklardır. 

Dar ül- Sulh: İslam Devlet’ine bir antlaşma ile bağlı olan topraklardır. 

Dar ül- Harb iken Dar ül- İslam’a dönüşen topraklarda yaşayan gayri müslimler; 

 Ehl-i kitap dinlere mensup değillerse ya İslam’ı seçerler ya da ölümü. 

 Ehl-i kitap dinlere mensuplarsa (Hıristiyan, Musevi) ister İslam’ı seçerler isterlerse kendi dinlerine 
inanmaya devam ederler. Bu kişilere zımni denir. Zımniler yabancı değildir. Zımniler İslam devletinin 

egemenliği altında yaşarlar. Vatandaş demiyoruz, İslam devletinin tebaasıdırlar. 

 Müste’men: İslam devletinin başındaki kişiden alınan izin ile çeşitli nedenlerle İslam ülkesinde 

yaşama hakkı elde eden kişilerdir. Müste’men Dar ül- Harb vatandaşıdır. En fazla 1 yıl kalabilirler. 
Osmanlı’da 10 yıla kadar kalma izni verilmiştir.  

 

Zımnilerin Hukuki Statüsü                20 Ekim 2016 

 Ahval-i Şahsiye: Miras, vakıf, kişi, aile hukukuyla ilgili konulardır. Bu konularda zımniler kendi dini 
hukuklarına tabidir. Uyuşmazlıkları kendi mahkemelerinde çözerler (cemaat mahkemeleri). 

 Müste’menlerin İslam topraklarında, uyuşmazlıkları konsolosluk mahkemelerinde çözümlenir. 

 Kamu hukuku alanında: İslam Hukukunun öngördüğü kurallara tabidirler. 
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 AİLE HUKUKU: Müslüman erkek ehl-i kitap kadınla evlenebilir.  

Müslüman kadın ehl-i kitap erkekle evlenemez. Sünnete dayanarak icma yoluyla getirilmiş bir yasaktır. 

Müslüman erkek gayrimüslim kadınla evlendiğinde kadın dinini değiştirmek zorunda değildir. İslam bu 
konuda katı değildir. İslam’ın katı tek nokta Müslümanların din değiştirmesidir, bu suçtur. 

İrtidat: Bir Müslümanın gayrimüslim olmasıdır, İslam’ı reddetmektir. (mürted denir, cezası ölümdür) 

İhtida: Bir gayrimüslimin Müslüman olmasıdır, İslam’ı kabul etmesidir. (mühtedi) 

 MİRAS HUKUKU: Din farkı mirasçılığa engeldir. Gayrimüslim kadın, Müslüman kocasına mirasçı 

olamıyor. Tam tersi durumda, gayrimüslim kadın öldüğünde Müslüman olan koca ve çocuğu mirasçı 
olamıyor, öle kadının malları devlete kalıyor. 

Zımniler Müslümanlara, Müslümanlar zımnilere miras bırakamazdı. 

 USUL HUKUKU: Bir diğer fark, gayrimüslimler mahkemelerde Müslümanlara karşı tanıklık edemez. 

 TİCARET: Zımniler ile Müslümanlar sözleşme yapabilirler. Ama Müslümanlara yasak olan konularda 

yapamazlar (domuz, şarap ticareti, faiz). 

Bu sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıklar şer’iye mahkemelerinde çözülürdü. 

 VAKIF: Zımniler vakıf kurabilir. Bu vakıflardan Müslümanlar faydalanabilir. Müslümanların kurduğu 

vakıftan da gayrimüslimler faydalanabilir. 

Fakat Müslümanlar kilise veya havra yapımı için, gayrimüslimler de cami yapımı için vakıf kuramaz. 

 GÜNLÜK YAŞAM: Bir gayrimüslimin evinin Müslümanların yaşadığı eve bakan duvarında cam olması 
hoş karşılanmıyor.  

Gayrimüslimler kendi nüfuslarının çok olduğu yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Müslümanların yoğun 
yaşadığı yerlerde zımnilere gayrimenkul satmaları istenmiyor. 

Gayrimüslimler Müslümanlarca kutsal sayılan yerlerde ikamet edemiyorlar. 

Aynı yerde yaşıyorlarsa bir gayrimüslimin evinin Müslümanın evinden yüksek olması istenmiyor. 

Gayrimüslimler askerlik yapamıyor, at binmeleri, silah taşımaları hoş karşılanmıyor. 

Vergiler: 

Halifenin görevlerinden biri de vergi koymak ve topladığı vergileri adil bir şekilde dağıtmaktır, örfi hukukla 
düzenlenmektedir. 

Örfi hukuk: Şeriat dışı alanda, şeriata aykırı olmamak kaydıyla, padişah tarafından konulan kurallardır. 

İslam Hukukunda Vergi 

Müslümanlardan alınan:  Zekât  Ganimet Öşür 

Müslüman olmayanlardan alınan:  Cizye   Haraç 

Zekât: Malları belli bir seviyeye ulaşmış kimselerin, belli gruplara, mallarının belli bir oranını ödeyerek 

yaptığı sosyal yardımdır. Hz. Ebubekir döneminden itibaren devlet hazinesine aktarılmaya başlanmıştır. 

Tam ehliyetli     yoksullara, yetimlere 
(ergin,       zekât tahsildarlarına    
özgür,      gönüllü askerlere 
mümeyyiz)     yolda kalıp parası olmayanlara 
 +  1/40 oranında  köleler     Hz. Ebubekir hazineye 
Malları belli bir    Allah uğruna 
seviyeye ulaşmış    borçlular 
      müellefe-i kulüb (Müslümanları koruyanlar) 

Ganimet: Savaşlarda elde edilen menkullerdir. 4/5’i savaşan erkeklere verilirdi. 1/5’i ise 5 gruba 

paylaştırılırdı, İslam devleti bunu hazineye aktarmıştır.       
Öşür: Toprak ürünlerinden alınan vergidir. 1/10 oranında alınır. Bu oran ürünün alınış şekline değişebilir. 
Haraç: Zımni toprak sahiplerinden hem toprak hem de üründen alınan vergidir. 

 Harac-i muvazzafa: Topraktan alınan vergidir. (değişmeyen miktarlı) 
 Harac-i mukaseme: Üründen alınan vergidir. (1/10 oranında) 

Cizye: Askerlik yapmadıkları için konulmuştur. Ergin, vücudu ve aklı sağlam, vergi verebilecek güçteki 
zımni erkeklerin ödediği vergidir. Osmanlı’daki ismi Kafa Vergisidir. Kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar 

vermez. Gelir oranında az veya çok alınır. Her zımniden de alınmamış (örneğin devşirme çocuk veren 
ailelerden alınmamış). Din adamlarından da alınmamış, fakat bu istismar edilmiş, herkes din adamı gibi 
dolaşmaya başlamış ve dönem dönem din adamlarına vergi yükümlülüğü getirilmiş. Körler ve sakatlar 
arasından yalnız zengin olanlar öder. Cizye kural olarak nakit ödenir. 
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İSLAM CEZA HUKUKU (UKUBAT)       27 Ekim 2016 

 Suçlar kazuistik metotla belirlenmiştir. İslam Ceza Hukuku büyük ölçüde içtihat hukukudur. 

 Cezalar meseleci metotla konulmuştur. Genel esasları belirleyen genel suç teorisi yok, somut olaylarla 
karşılaşınca cezalar belirlenmiştir. 

 İslam hukukunda kanunilik, geriye yürümezlik, yer bakımından uygulama gibi konulardan açıkça 
bahsedilmemiştir. Suç ve cezalara bakıldığında kanunların geriye yürümediği görülmektedir. 

 İslam hukukunda sistemli bir temyiz yoktur. Tek hâkim esası geçerlidir. Osmanlıda Divan-ı Hümayun 
hem ilk derece hem de üst derece mahkeme olarak görev yapmıştır. 

 Yargılama aleni ve sözlü olarak yapılır. En önemli delil tanıktır. 2 kadın 1 erkeğin tanıklığına denktir. 

 Tanıklık için özel şartlar vardır, herkes tanıklık yapamıyor. Gayrimüslim Müslümana karşı tanık olamaz. 

 Velayette bir gayrimüslim Müslümanın velisi olamıyor. 

 İslam yargı örgütlerinde mahkemelerin adı Şeriye Mahkemeleridir. 

 Suçlar üç gruba ayrılır: Hadd, kısas (diyet) ve tazir 

Hadd: Dar anlamda, cezası Kur’an ve sünnetçe belirlenmiş, kamuya karşı işlenen, kamu haklarını ihlal 

eden suçlardır. Geniş anlamda, kısası da içerir. 

Kısas: Cezası Kur’an ve sünnetçe belirlenmiş, kişi haklarını ihlal eden suçlardır. İslam hukuku kısası 

mahkeme kararına bağlamıştır. Kısas istenmezse diyet devreye girer. 

Tazir: Kur’an ve sünnetçe belirlenmemiş veya Kur’an ve sünnetçe belirlenmiş fakat cezası 

gösterilmemiş suçlardır. Cezayı devlet başkanı ya da hâkim (kadı) takdir eder. 

Hadd – Kısas – Tazir Arasındaki Genel Farklılıklar 

1. Hadd ve kısas suçlarının cezaları tek ve sabittir. Kanunilik ilkesi geçerlidir. Hâkimin takdir yetkisi 
yoktur. Tazirde hâkimin takdir yetkisi vardır. Tazirde kanunilik ilkesi sınırlıdır.  

2. Hadd suçları re’sen (kendiliğinden) soruşturulur, şikâyete gerek yoktur. Hadd suçlarının re’sen 
soruşturulmasının iki istisnası vardır: Hırsızlık ve zina iftirası suçu takibi şikâyete bağlı suçlardır. 

Savcılık makamı İslam hukukunda yoktur. Savcılık kurumu Tanzimat dönemi geldi. Suçtan haberi 
olan herkesin bunu yargı önüne götürme yükümlülüğü vardır. Kamu davası anlayışı var. 

Kısasın takibi şikâyete bağlıdır. Tazir suçları içerisinde de kamuya yönelik olanlar re’sen 
soruşturulur, kişi haklarını ihlal edenler şikâyete bağlıdır. 

3. Bölünebilen bir hadd cezası mevcutsa, özgüre verilen cezanın yarısı verilir. Kısasta da özgür ile köle 
arasında fark vardır, ama bölünebilme yoktur. 

4. Hadd ve kısas suçlarında hafifletici nedenler dikkate alınmaz, tazirde alınır. 

5. Zamanaşımı haddlerde geçerlidir, kısasta geçerli değildir. 

6. Hadd suçlarında DB veya mağdur affetse bile af sonucu etkilemez. Kısasta mağdur affederse veya 
şikâyet edenlerden biri vazgeçerse kısas uygulanmaz, diyet ödetilir. Kısasta af sonucu etkiler. 

7. Hadd ve kısas suçlarında kadınlar kadılık ve tanıklık yapamazlar. Kadınların olduğu yerde kadınların 
tanıklığı oluyor. Örneğin kadınların altın gününde hırsızlık olduğunda, kadınlar tanıklık yapacak, ama 
hırsızlık cezası uygulanmaz, tazir cezası uygulanır. Hadd ve kısas olarak ceza verilmez. 

 

CEZA HUKUKUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 

 Hanefi mezhebi: Bir Müslümanın Dar-ül Harb’te işlediği suçlara Dar-ül İslam’da ceza verilmez. Kişi 

haklarını ihlal etmişse tazminat veya diyet ödemesi mümkündür. Bir yabancı (müstemen) kişi haklarına 
yönelik suç işlemişse İslam Ceza Hukuku ona uygulanır. Kamu haklarına yönelik bir suç işlediyse İslam 
C.H. ona uygulanmaz. Mülkilik anlayışı var. İslam ülkesinde Müslüman veya zımni suç işlerse İslam 
hukukuna göre cezalandırılır. 

 Diğer mezhepler: İslam ülkesi vatandaşı için şahsilik anlayışı var. Bir Müslüman İslam ülkesi dışında 

suç işlerse döndüğünde İslam hukukuna göre cezalandırılır. İslam ülkesinde yabancılar için mülkilik 
ilkesi geçerlidir. İslam ülkesinde kim suç işlerse işlesin İslam hukukuna göre cezalandırılır. 

CEZA HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI 

 Devlet Başkanı açısından:  
Hanefi mezhebi: DB’nın hadd suçlarında dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu var. Çünkü hadd suçlarında 

cezalandırma yetkisi DB’ndadır, bu yetkiyi kendisine karşı kullanamaz. Kişiye karşı işlenen suçlarda 
yani kısasta böyle bir dokunulmazlık ve sorumsuzluk yoktur. 

 Zımniler açısından:  
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Hanefi mezhebi: Sarhoşluk suçunda zımnilere istisna getirilmiştir, onlara alkol yasak değil. 
Şafii mezhebi: Sarhoşluk suçu herkese yasaktır. 

 Köleler açısından:  
Bölünebilen bir hadd cezası mevcutsa, özgüre verilen cezanın yarısı verilir. Örneğin 100 sopa cezası 
bölünebilir, ama recm cezası bölünemez. 

 Bir kimsenin İslam Ceza Hukukunda cezalandırılabilmesi için cezai ehliyetinin olması gerekir. İslam 
hukukunda iki tür ehliyet vardır:                3 Kasım 2016 

Cezai ehliyeti (vücup ehliyeti):     Fiil ehliyeti (eda ehliyeti):   
-  Akil (temyiz),           -  Akil   
-  Bali (ergenlik, büluğa ermek)        -  Bali 
             -  Rüşt    

Büluğa ermek: Kızlarda:       9 yaşında başlar, 15 yaşında tamamlanır. (Hanefilerde 17 yaşında) 

          Erkeklerde: 12 yaşında başlar, 15 yaşında tamamlanır. (Hanefilerde 18 yaşında) 

Temyiz kudreti: 7 yaş kabul edilmiş, ama her olayda farklı değerlendirilmiş. 

 Temyiz kudreti olmayan biri cezalandırılamaz. 

 Temyiz kudreti olan ama büluğa ermemiş; sadece tazir suçunda ceza alır, hadd ve kısasta ceza yok. 

 Akile: Erkek tarafından erkek akrabalardır. Baba – oğul akile olamaz. 

 Asabe: Önceleri erkek çocuklar ve baba tarafından gelen erkek akraba anlamına geliyordu. 
Peygamberimiz zamanından itibaren diyet ve miras konularında belirli yakınlar için kullanılmıştır. 

 Hak ehliyeti açısından ceninin, kölelerin eksik vücup ehliyeti vardır. Bunun dışında sağ ve özgür doğan 
herkesin tam vücup ehliyeti vardır. 

 Cezai ehliyeti belirleyen durumlar (bu durumlarda cezai ehliyeti yok, sadece diyet borcu ödeyebilir) 

Akıl hastalığı – akıl zayıflığı – uyku hali – bayılma – sarhoşluk (irade ile olursa) 

Örneğin anne bebeğiyle uyurken üstüne çıkarak veya düşürerek onu öldürürse cezai ehliyeti yoktur. 

Akıl hastalığı sürekli veya geçici olabilir. Geçici durum, yani epilepsi nöbeti geldiği anda tam akıl hastası 
sayılıyor. Normal durumda tam ehliyetli sayılıyor. 

Akıl zayıflığı olan kişiye matuh deniyor. 

Uyku halinden kasıt uyurgezerliktir. 

Sarhoşlukta; bilmeden başkasının zoruyla sarhoş olma durumunda cezai sorumluluk yoktur. Bilerek 
olduysa iki tür görüş var (sorumlu saymak veya saymamak). 

HADD SUÇLARI:  

1. Zina      5.  Sarhoşluk (hamr içme) 
2. Kazf haddi (zina iftirası)   6.  İrtidat (dinden çıkma) 
3. Hırsızlık (sirkat)     7.  İsyan (bağy) 
4. Yol kesme (hırabe) 

Bu suçlar Kur’an ve sünnetçe belirlenmiş ve cezaları değişmez suçlardır.  

Kanunilik ilkesi var, genellik ilkesi çok net değildir. 

İslamiyet öncesi Türk hukukunda kolektif ceza vardı. İslam hukukunda kural olarak suçu kim işlerse 
(şahsilik ilkesi) o cezalandırılır. Tek istisnası Kasame’dir. 

Kasame: Bir yerde (özel mülk de olabilir) bir ceset bulunur. Şikâyet üzerine yargı önüne gider (adam öldürme 
şikâyete bağlı suçtur). En az 50 erkeğe sorulur. 50 erkek bulunmuyorsa bulunanlara 50’ye kadar yemin ettirilir. 
Fail ortaya çıkmazsa o ölü için diyeti o yöre halkı öder. 

 

ZİNA:  

TCK’da bugün suç değildir, MK’da boşanma sebebidir. Bugünkü MK’a kadar zina suç idi. Bir tarafın evli 
olması gerekiyordu. Erkeğin zinası; aynı kadınla uzun bir süre birlikte olmak ve farklı birliktelikler 
sayılmıyordu. Kadının zinası; tek bir kez birlikte olmak idi. 

İslam Ceza hukukunda zina: Birbirleriyle evli olmayan ve aralarında mülkiyet ilişkisi (köle – efendi ilişkisi) 

de bulunmayan bir kadınla erkeğin cinsel münasebetidir. 

 İslam Ceza hukukunda kadın – erkek ayrımı yoktur. Evli olmak gerekmiyor. 

 Cezası 100 değnektir ve 1 yıl sürgün cezasıdır. 

 İspatı için 4 erkeğin tanıklığı gerekiyor veya suçlanan kişinin 4 kez suçunu ikrar etmesi gerekiyor. 

 Bekâr bir kadının hamile olması zina yaptığına dair bir karine kabul ediliyor. 
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 Zina işleyen kişi muhsan ise ceza değişiyor, recm cezası oluyor (Halife Ömer döneminde icma ile 
getirilen kuralla). Hamilelik ve çocuğu emzirme recm infazını durdurur.  

Muhsan olmanın şartları:  

 Tam ehliyetli olacak.  
 Suçu işlediği anda veya daha önce evli olması gerekiyor. 

 Hanefilere ve Malikilere göre, kendisi ve evlendiği kişi Müslüman olacak, diğer mezheplerde 
Müslüman olsun zımni olsun fark etmiyor. 

 Sadece bir kadınla bir erkeğin ilişkisi zina suçuna giriyor. Diğer ilişkiler zina sayılmıyor, tazirle 
cezalandırılıyor. Zina suçunu işleyenler evlense bile o suçu işlemiş sayılıyor. 

KAZF HADDİ:                10 Kasım 2016 

Daha önce zina cezası olmayan bir kadın ya da erkeğe zina veya zina mahsulü olduğunu isnat edip 
ispatlayamayan kişi kazf haddi (zina iftirası) suçunu işlemiş olur. 

 Cezası 80 değnektir ve hiçbir davada tanıklık hakkı kalmaz. 

 Suçlamaya maruz kalan kişinin muhsan olması gerekiyor. Buradaki muhsanlık zinadaki gibi değildir. 
Buradaki muhsanlık; daha önce haram bir cinsel ilişkide, gayri meşru bir ilişkide bulunmamış olmaktır. 

 Hadd suçları aslında re’sen takip edilir, ama kişiye karşı suç olduğu değerlendirilerek bu suçun takibi 
şikâyete bağlıdır. 

 Karısına zina isnat eden ve ispatlayamayan koca ve füruna zina isnat eden ve ispatlayamayan usul 
kazf haddiyle cezalandırılmaz. 

HIRSIZLIK: 

 Cezası bedensel niteliktedir, sağ elinin bilekten kesilmesidir. Kadın erkek ayrımı yoktur, herkes aynı 
cezayla cezalandırılıyor. 

 İspatı için iki erkeğin tanıklığı veya ikrar aranır. 

Şartları: 

 Çalınan şey İslam hukukunun kabul ettiği anlamda bir mal olmalı 
 Çalınan şeyin belli bir değeri olmalı (Hanefilere göre 10 gümüş dirhem, diğer mezheplerde 3) 
 Çalınan şey tamamen bir başkasına ait olmalı, çalan kişinin hiç payı olmamalı (devlet hazinesi ait 

şeylerin çalınması hırsızlık sayılmıyor, hazinede payı olduğu için)(babanın çocuğunun malını alması 
hırsızlık sayılmıyor, babanın payı şüphesi olduğu için) 

 Mal gizlice ve koruma altındayken alınmalı, açıkta bırakılan malın alınması hırsızlık değildir 
 Çalan kişinin hiçbir hayır maksadı olmamalı 

 Hadd suçu olmasına rağmen kişiye karşı suç olduğu değerlendirilerek takibi şikâyete bağlıdır. 

YOL KESME: 

Şartları: 

 Silah veya kuvvet kullanılmalı 

 Şehirlerarası yolda işlenmesi gerekir 
 Yol kesme + adam öldürme: Cezası ölüm 
 Yol kesme + mal gasp etme: Sağ el ve sol bacak kesilir 
 Yol kesme + adam öldürme + mal gasp etme: Cezası ölüm + asılarak sergilenme 
 Yol kesme + düzeni bozma: Cezası sürgün 

Sürgün Hanefilerde; hapis cezası 
  Malikilerde; başka bir şehirde hapis cezası 
  Şafiilerde ve Hanbelilerde; başka bir şehirde zorunlu ikamet 

SARHOŞLUK: 

 Cezası 80 değnektir. (icma ile getirilmiş bir kuraldır) 

 İspatı için iki erkeğin tanıklığı veya ikrar aranır, ayrıca aleni içmiş olması gerekir. 

 Hanefilere göre gayrimüslimlere ceza verilmez (etrafa zarar vermediği sürece). 

 Küçükler ve İslamiyet’e yeni geçip şeriatı bilmeyenlere ceza verilmez. 

İRTİDAT: 

 Kur’an’da cezası ölümdür diye yazmıyor. Devletin temeli dine dayalı olduğu için cezası ölüm olarak 
kabul edilmiştir. 

 Bir Müslümanın din değiştirmesi yasaktır. 

 Bir Müslüman ile gayrimüslim kadın evlendiğinde İslam’a davet edilir, zorlama yapılmaz. 

 İki Müslümanın evli olması halinde irtidat ederse cezası ölümdür. Hanefilerde sadece erkekler ölüm 
cezasına çarptırılır, Kadınlara hapis cezası verilir. Diğer mezheplerde ayrım yapmadan cezası ölümdür. 
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İSYAN: 

Genel görüş cezasının ölüm olabileceğidir. 

Şartları: 

 Meşru DB’na karşı olmalı, meşruiyetini yitirmiş DB’na karşı olanlar bu suç kapsamında alınmaz. 

 İsyan edenlerin haklı bir sebebi olacak. 

 İsyan sırasında kuvvet kullanılacak. 

 Tek kişinin karşı gelmesi isyan değildir, isyan suçu toplu işlenen bir suçtur. 

KISAS SUÇUNUN ŞARTLARI:  

a. Mahkeme kararı şarttır. Cezayı devlet uygular. Kişisel intikam duygusuyla hareket edilmez. 
b. Şikâyete bağlı suçtur. 
c. Şikâyetten vaz geçilmeyecek, kısas isteme hakkı olan kişilerden biri dahi vaz geçse uygulanmaz. 

Vaz geçilirse diyet uygulanır. Diyet tazminat yönü ağır basan bir cezadır. 
d. Suçun kasten işlenmesi gerekir. Kasıt için ceza ehliyetinin olması gerekir. 

Hanefi mezhebi adam öldürme eylemlerini 5 gruba ayırmıştır: 
-  Kasıt  -  Kasıt benzeri  -  Sebep olma yoluyla  
-  Hata   -  Hata benzeri 
Kasıt: Cezası ölümdür. Kısasın uygulanabilmesi için bazı mezhepler denklik arar.  

 Adam öldürmede Hanefi mezhebi denklik aramaz.  

 Maliki ve Şafiilerde adam öldürmede Müslim-gayrimüslim ve köle-hür ayrımı var. Denklik yoksa 
Müslim ve hür olan esas alınıyor. Köleyi hür, zımniyi Müslüman öldürürse kısas uygulanmıyor.  

 Hanefi mezhebinde yaralamada cinsiyet ve hürriyet ayrımı var.  
Babanın çocuğunu kasten öldürdüğü kabul edilmiyor. 
Kasıt benzeri: Fail öldürme kastı olmaksızın, ama kötü niyetle bir eylemi yapıyor, sonucu 

istememesine rağmen adam ölüyorsa kasıt benzeridir. Yani zarar vermek istiyor ama öldürmek 
istemiyor. Cezası ağırlaştırılmış diyettir. Diyeti akilesi öder. 
Hata: Zarar verme söz konusu olduğu için diyet borcu doğar ve akilesi öder. 
Hata benzeri: Bir kişinin gayriiradi eylemi ile bir kimsenin ölmesine neden olmasıdır. Cezası diyettir 
ve akilesi öder. Zarar veren kişi de kefaret öder. Kefarette bulunan kişi ya köle azat eder ya da 3 

gün veya 2 ay oruç tutar veyahut 10-60 yoksula elbise ve yiyecek verir. Bir erkek karısını başka 
birisine benzetirse kefaret ödeyene kadar karısıyla birlikte olamaz. 
Sebep olma yoluyla: Sadece Hanefiler bu ayrımı kabul ediyor. Yolda çukur açılıyor, birisi gelip 

düşüyor. Bu durumda kısas uygulanmaz, diyeti akilesi öder. Çocuk düşerse, çocuğun 
düşürülmesine sebep olan diyet öder, buna gurre denir. Ceninin miras hakkı varsa bu hak 

yakınlarına gider. 
Hata, hata benzeri, kasıt benzeri ve sebep olma yoluyla adam öldürmede kişinin akilesi diyet öder, 
kendisi kefaret öder. Kasıtta diyeti kendisi öder. Kasıt dışında adam öldürme suçlarında devletin 
tazir ile cezalandırma yetkisi de vardır. 

DİYET:  

Kısas için gerekli şartlar gerçekleşmiş olmasına rağmen zarar gören tarafın kısastan vaz geçtiği 
durumlarda suçtan zarar gören tarafa ödenmesi gereken para cezasına denir. 

Diyetin ödenebilmesi için kısas uygulanamayacak bir durum veya kısas uygulanacak bir durum fakat 
zarar görenin yakınlarının affı gerekiyor. 

Öldürme ve bazı yaralama fiillerinde diyet miktarı belirlenmiştir. Bu bedele erş denir. 

TAZİR:  

 Tazirin cezası DB veya yargıç belirler. 

 Kanunilik ilkesi yoktur. Her somut olayda yargıç cezayı belirler ve takdir yetkisi kullanır. Takdir yetkisi 
sınırlıdır. DB tazir cezalarını önceden belirlemişse bu tür tazir suçlarında kanunilik vardır. Osmanlı’da 
tazir cezaları belirlenmiştir. 

 Tazir cezası aynı tür hadd ve kısas cezasının en üst sınırından az olmalıdır. Örneğin tazir ile ölüm 
verilmez. İstisnası “siyaseten katl”dir. Örneğin zinada tazir cezası verilecekse 100 değnekten az olmalıdır. 

 Hadd ve kısas kapsamına sokulmayan her suç tazir kapsamındadır. Örneğin kundakçılık, kalpazanlık, 

tecavüz, evrakta sahtecilik, kadın veya kız kaçırma suçları tazir suçlarıdır. 
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İSLAM KİŞİLER HUKUKU    17 Kasım 2016 

İslam hukukunda kişilik sağ ve tam doğmak kaydıyla anne karnında ceninin oluşmasıyla başlar.  

Çocuk düşürme bir suçtur. Müessir fiille cenin düşürülmüşse diyeti (gurre) ve varsa miras payı 
mirasçılarına intikal ediyor, hükmen sağ doğmuş gibi sonuç doğuruyor. Ceninin 4 hakkı vardır: Mirasa hak 

kazanma, vasiyet lehtarlığı, vakıf lehtarlığı yapılma ve nesebin sabit olmasıdır. Ceninin fiil ehliyeti yoktur. 

Miras hukukunda kadının payı erkelerin yarısı kadardır. 

Sağ ve tam doğmak:  1.  Gerçek anlamda sağ ve tam doğmak 
     2.  Hükmen sağ ve tam doğmak olmak üzere ikiye ayrılıyor. 

Ölüm kişiliği sona erdirir.  1.  Gerçek anlamda ölüm 
          2.  Hükmen ölüm olmak üzere ikiye ayrılıyor. 

Kendisinden uzun zamandır haber alınamayan kişi hakkında yargı ölüm kararı verebiliyor (mefkud). 
Kıstasları: 1.  Yaşadığı çevredeki bütün yakınları ölmüşse 
  2.  Böyle bir tespit yoksa 90 yaşına kadar bekleniyor ve ölümüne karar veriliyor. 

Ehliyet: 1.  Vücub (hak) ehliyeti (sağ ve tam doğmak yeterlidir)( temyiz kudreti, büluğ) 
        a.  Eksik vücub ehliyeti (cenin, köle) 
        b.  Tam vücub ehliyeti (sağ ve tam doğan herkes) 

   2.  Eda (fiil) ehliyeti 
               a.  Tam eda ehliyeti (temyiz kudreti, büluğ, rüşt) 
        b.  Eksik eda ehliyeti (üç şarttan biri eksikse)( mümeyyiz küçükler, bunaklar, sefihler) 
  1)  Aleyhte işlemler: Kendisi ve temsilcisi yapamaz. 
  2)  Lehte işlemler: Kendisi yapabilir, rızaya gerek yok. 
  3)  Aleyhte + lehte işlemler: Temsilcinin rızasıyla kendisi yapabilir. 

Mümeyyiz küçük: Büluğa ermemiş, temyiz kudreti var. Tazir cezası verilebilir. Eksik eda ehliyeti var. 
Gayrimümeyyiz küçük: Büluğa ermemiş, temyiz kudreti yok. Cezai ehliyeti yok. Vücub ehliyeti var. 

Temyiz kudreti olan ve büluğa ermiş kişiler evlenme boşanma ve cezai ehliyet yönünden tam ehliyetlidir. 

İslam hukukunda haksız fiil sorumluluğunda kusura bakılmaz, sonuca bakılır. Bu nedenle haksız fiil 
sorumluluğunda eda ehliyeti aranmaz, eksik ehliyetliler de haksız fiilden sorumludurlar.  

1. Akıl hastalığı (sürekli): Eda ehliyeti yoktur. 
Akıl hastalığı (geçici): Eda ehliyeti yoktur (kriz anında). 

2. Akıl zayıflığı: Eksik eda ehliyeti vardır. 

3. Uyku hali: Eda ehliyeti yoktur. 

4. Bayılma: Eda ehliyeti yoktur. 

5. Ölümle sonuçlanan bir hastalık (maradu’l mevt): Evlenebilir, boşanabilir. 

 Borca batık iseler; hibe, vakıf gibi karşılıksız kazandırma işlemlerini alacaklıların rızasıyla, 

karşılıksız kazandırma olmayan işlemlerini kendileri yapabilirler. 

 Borca batık değillerse, mirasçılarından birine bağış yapamaz. Yabancıya bağış vasiyet 

hükümlerine tabidir, en fazla 1/3’ünü bağışlayabilirler, 1/3’ü aşarsa mirasçıların rızası gerekir. 

 Evlenirken karısına vereceği miktar sınırlandırılmıştır. 

Boşanma: 1.  Cayılabilir boşanma: İddet süresi (3 gün) içinde vazgeçilebilir. 
        2.  Ayırıcı boşanma: Kadını tekrar kabul etmek istiyorsa nikâh gerekir, tekrar mehir öder. 

İddet süresi içinde kadının mirasçılığı devam ediyor, kadın ölürse erkek mirasçı olamıyor. 

6. Sarhoşluk: Bir görüş; eda ehliyeti yoktur, diyor. 

   Başka bir görüş; bilerek sarhoş olmuşsa eda ehliyeti vardır, diyor. 

7. Sefahat: Malını alabildiğine harcayan kimseye sefih denir. Sefih olmak için mahkeme kararı gerekir, 

yani sefihin kanuni temsilcisi hâkim sayılır. Bu sebeple eksik ehliyetli olduğu kabul edilir. Sefih 
evlenebilir, boşanabilir, mehir konusunda sınırlama vardır. 

8. Borçluluk: Borca batık iseler; hibe, vakıf gibi karşılıksız kazandırma işlemlerini alacaklıların rızasıyla 
yapabilirler. 

9. Kölelik: 
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Kanuni temsilciler 

 Eksik ehliyetli veya ehliyetsizlerin velisi ve vasisi babadır. Baba yoksa veli ve vasi baba dedesi olur. 
Dede yoksa vesayet ve velayet birbirinden ayrılır. Velilik asabeye geçer. Asabe yoksa veli anne olur. 
Vesayet ise, babanın tayin ettiği vasiye, tayin etmemişse vasi baba dededir. 

 Veli olmanın şartları: 
Hür, akıl sahibi, büluğa ermiş ve aynı dinden olmak 

 Vasi olmanın şartları: 
Hür, akıl sahibi, büluğa ermiş ve aynı dinden olmak ve ayrıca reşit ve emin bir kimse olmak 

 Köleler, büluğa ermemiş küçükler, akıl hastaları, farklı dinden olanlar veli olamaz. 

 Lehe olan işlemleri temsilci hiçbir kayıt ve şart olmaksızın yapar. 

 Aleyhte olan işlemleri temsilci asla yapamaz. 

 Hem lehe ve hem de aleyhe olması muhtemel işlemleri fahiş olmamak şartıyla yapabilir. 

KÖLELİK                24 Kasım 2016 

İslam hukukunda köle olma yolları: 
1. Savaşta esir düşerek 
2. Köle anneden doğmak 

Kölelerin özellikleri: 

Çocuk konuları 

 Kadın kölenin efendisinden olmayan çocuk köledir. 

 Erkek kölenin özgür kadından olan çocuğu özgürdür. 

 Kadın kölenin efendisinden olan çocuk efendi kabul etmezse köledir. Kabul ederse özgürdür. 

Evlenme konuları 

 Kadın köle ve erkek özgür evlenebilir, efendisinden izin alınır. 

 Kadın köle ve erkek köle evlenebilir, efendisinden izin alınır. 

 Kadın özgür ve erkek köle evlenebilir, kadının velisinin itiraz etmemesi gerekir. 

 Efendi kölesiyle evlenemez, bunun için azat etmesi gerekir. 

 Efendinin kölesiyle ilişkisi zina değildir. 

 Efendi kölesini sormadan istediği kişiyle evlendirebilir. Kadın köle bir gün azat olduğunda evliliğini 
mahkemesiz feshedebilir. 

 Erkek köle boşanma konusunda tam ehliyetlidir. 

 Kadın köle tek bir durumda (kocası iktidarsız ise) boşanma talep edebilir. 

 Kadın köle ve erkek köle evlenirse kadın köle erkeğin efendisinin mülkiyetine geçer. 

Ehliyet konuları 

 Köleler hak ve fiil ehliyeti yönünden eksik ehliyetlidirler. 

 Haksız fiil sorumlulukları vardır. 

 Tanıklık yapamazlar. 

 Miras ve mülkiyet hakları yoktur. Konu olabilirler. 

 Hukuki işlemleri efendisi adına yaparlar, efendi yetki verir. Efendisini çok ağır bir borcun altına 
sokamazlar, malvarlığını zarara uğratamazlar. Lehe olan işlemleri yapabilirler. 

 Hukuki işlem yaparken kendi adına mı, efendisi adına mı yaptığı mezheplerde farklılık gösterir. 

Köleliğin sona ermesi  

1. Gönüllü azat      4.  Zorunlu (kanuni) azat 
2. Sözleşme yoluyla (mükatebe) azat   5.  Ümmü’l velet olma 
3. Kefaret yoluyla azat 

GÖNÜLLÜ AZAT 
 Efendi bunu hukuki bir işlemle veya ölüme bağlı tasarrufla yapabilir. Vasiyetle azat etmeye tedbir denir, 

böyle azat edilen köleye müdebber denir. 

 Efendi bu kararından geri dönemez. 
 Vasiyetle azat edilen kölenin değeri terekenin 1/3’ünü aşmıyorsa azat işleminde engel yoktur. Aşıyorsa 

ve mirasçılar rıza göstermiyorsa vasiyet yine geçerlidir. Ancak, köle aşan kısmı borçlanır. 

SÖZLEŞME YOLUYLA (MÜKATEBE) AZAT 
 Efendi sözleşmeden geri dönemez. Sözleşme yapan köleye mükateb denir. 

 Kölenin efendiye bedel ödemesi gerekir. 
 Kölenin mülkiyet hakkı doğar. 
 Köleler, zekât verilecek kişilerdendir. 
 Mükateb köleyi efendi satamaz, bağışlayamaz. 
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KEFARET YOLUYLA AZAT 
İslam’ın öngörmediği davranışları yapanların kendisini Allah’a affettirmek için ödedikleri bedeldir. Kişi 
kefarette bulunur, oruç tutar, yoksul doyurur, köle azat eder. 

ZORUNLU (KANUNİ) AZAT 

 Bir kimse aralarında evlenme yasağı olacak kadar yakın bir akrabasını köle alamaz, alırsa azat eder.  
 Birden fazla sahibi olan köleyi sahiplerden biri azat ederse bütün efendileri tarafından azat edilmiş olur. 

Diğer efendilere köle bedel öder. 
 Dar-ül Harb’teki Müslüman köle Dar-ül İslam’a sığınırsa azat olur. 

ÜMMÜ’L VELET OLMA 

 Kadın kölenin efendisinden olan çocuğu efendi kabul ederse kadın ümmü’l velet olur. Kadın ve çocuk 
efendi öldüğünde özgür olur. Çocuk babasına mirasçı olur. 

 Bu köle devredilemez. Efendi bu kararından geri dönemez. 

Tarihteki Aşamalar 
1815:  Viyana Kongresi, köle ticareti yasaklandı. 
1854:  Gürcü ve Çeçen köle ticareti kaldırıldı. 
1857:  Abdülmecid zenci köle ticaretini yasakladı ve köle pazarını kaldırdı. 
1876:  Mithat Paşa anayasa taslağına köleliğin yasaklanmasını koydu, padişah uygulamadı. 
1880:  Osmanlı – İngiltere köle ticaretini yasaklayan anlaşma 
1889:  Afrikalı köle ticaretini yasaklayan Brüksel anlaşması 
1889:  Zenci ticaretinin yasaklanması kanunu 

Köleyi azat ettikten sonra ilişki 

 Azat edilen köleyle efendi arasında kendiliğinden doğan ilişkiye mevlalık ilişkisi denir. 

 Miras hukuku açısından mevlalık ilişkisinin etkisi: Azat edilen köle öldüğünde efendi mirasçısı olur 
(efendi asabeden akrabası olur). 

 Ceza hukuku açısından mevlalık ilişkisinin etkisi: Köle diyete bağlı bir suç işlerse, efendi akilesi 
olur, diyetini öder. 

TÜZEL KİŞİLİK        1 Aralık 2016 

VAKIFLAR 

İslam hukukuna özgü bir kurumdur. Bütün kamu hizmetleri Osmanlı’da vakıflar eliyle yürütülmüştür. 

En çok kabul gören tanım İmameyn’e aittir. (İmameyn = Ebu Yusuf + İmam Muhammed) 

TANIM: Bir şeyin aynının, mülkiyeti Allah’a ve kullanım hakkı kişilere ait olmak üzere hapsedilmesidir. 

Ebu Hanefi’ye göre; mülkiyet hakkı vakfedene ait olmak üzere bir şeyin hapsedilmesidir. İslam 

hukukunda bu tanım kabul görmemiştir. 

Vakıflar, padişahın izni ile mülkiyeti devlete ait olan miri araziden faydalanabiliyor. 

VAKFIN AMAÇLARI: 

a. Hayır işleme gayesi 
b. Kişilerin öldükten sonra adlarının anılması isteği 
c. Müsadere hükümlerinden kaçabilmek için 
d. İslam miras hukuku hükümlerinden kaçabilmek için (genellikle zürri, aile vakıfları için geçerli) 

 Zürri (aile) vakıfları; çocukları ve onların çocukları faydalansın diye ya da sadece oğlu ve onun 
çocukları faydalansın diye yani kızı pay almasın diye aile vakıfları kurulabiliyor. Bugün MK mad. 372 
aile vakıfları kurulabileceğini düzenler. 

 Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kuracak kişi mal varlığının en fazla 1/3’ü ile vakıf kurabilir. 

VAKFIN SAKINCALARI: 

 Medreseler büyük ölçüde vakıf eliyle kurulmuş ve yönetilmiş. Medreselerde eğitimi verilecek dersleri 
belirliyor. Dünya bilimde ilerlerken medresede ilerlemiyor. 

 Vakıf senedindeki şartlar değiştirilemiyor. Vakıf senedi değiştirilemediğinden sadece mütevelli ile ilgili 
konular değiştirilebilir. 

VAKFIN UNSURLARI: 

1. Vâkıf (vakfeden kişi)   3.  Vakfedilen şey (mevkuf) 
2. Vakıf geliri (vakfe) (galle)  4.  Vakıftan yararlanan (mevkufun aleyh) 

Vâkıf (vakfeden kişi): 

 Tam eda ehliyeti olmalıdır. 

 Borçlu ve maradu’l mevt durumundaki kişilerin vakıf kurabilmesi alacaklıların rızasına bağlıdır. 

 Borçlu değilse mal varlığının 1/3’ünü aşan kısmı mirasçıların rızasına bağlıdır. 

 Sefih (parasını şuursuzca harcayan kişi) ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurabilir. 
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 Vâkıfın irade beyanı şekle bağlı değildir. Tek taraflı iradedir. 

 Vakfettiği ayn üzerinde sınırsız mülkiyet hakkının bulunması gerekir.  

 Vâkıf, vakıf kurma işlemini şarta bağlayamaz. Derhal geçerlilik esastır. Vakıflarda süreklilik esastır. 

Vakfiyye (vakıf senedi): 

Vakfın yönetimine ilişkin kurallar, vakfın şartları, vakfedilen şeylere ilişkin detaylar vardır. 

Ebu Yusuf: Vakıf kurma hukuksal bir işlemdir, irade beyan edildikten sonra artık bundan vazgeçiyorum diyemez.  

Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurulabilir.  

Vâkıf şartları belirlemişse sonradan kendisi dâhil kimse değiştiremez. Yönetime ilişkin olanlar mahkeme 
kararı ile değiştirilir. Bu husus sahih vakıflar için geçerlidir. Gayrisahih vakıflarda şartlar DB tarafından 
değiştirilebilir. 

Vakfın kurulabilmesi için vakıftan yararlananların onayına ihtiyaç yoktur. 

Vakıfların tescil edilmesi gerekir. Kadı bu konuda önemli rol oynar. 

Vakfedilen şey: 

 Vakfedilen şey açıkça belirtilmelidir. 

 Vakfedilen şey bozulmayan, değişmeyen bir şey olmalıdır.. 

 Genelde taşınmazlar vakfedilir, uygulamada taşınırların da vakfedildiği görülmektedir. 

 Dini yönden mal kabul edilen bir şey olmalıdır. 

 Osmanlı’da para vakfedilmesi kabul edilmiştir. Evkaf Bankası kurulmuştur. 

 Mücevher de vakfedilmiştir. En çok vakfedilen şey kitaptır. 

Mütevelli: Vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kişidir. Kadı değiştirebilir. 

VAKIF ÇEŞİTLERİ:                   8 Aralık 2016 

Amacına göre:      Vakfın yönetilişine göre: (II. Mahmut dönemi) 

1. Zürri vakıflar           1.  Mazbut vakıflar (günümüzde var) 
2. Hayri vakıflar           2.  Mülhak vakıflar (günümüzde var) 

a. Müessesat-ı Hayriyye         3.  Müstesna vakıflar (sınırlı sayıda, 8) 
b. Müstegalat-ı Hayriyye 

Gerçek anlamda vakıf olup olmamasına göre:   Vakfa gelir getiren malların statüsüne göre: 

1. Sahih vakıflar (mülk arazi)        1.  İcareteynli (iki kiralı) vakıflar 
2. Gayrisahih vakıflar (miri arazi)       2.  Tek kiralı vakıflar 

    3.  Mukataalı vakıflar 

Müessesat-ı Hayriyye: Doğrudan doğruya hayra tahsis edilmiş vakıflardır. Hamam, aşevi yapmak vb. 
Müstegalat-ı Hayriyye: Gelir getiren vakıflardır. Örneğin geliriyle bir aşevinin masraflarını karşılayan hamam. 

Zürri vakıflar: Yararlananlar vâkıfın ailesi ve yakınlarıdır. Ebu Yusuf’un içtihadından yola çıkılarak 
kurulmuştur. Bu vakıflar karma vakıf da olabilir. Yani hem aile hem de yoksullar yararlanabilir. 

“Bu vakıftan evlatlarım yararlansın” derse birinci nesilden sonra yoksullar da yararlanır. 
“Bu vakıftan evlatlarım ve onların evlatları yararlansın” derse aile vakfı sonra da devam eder. 
“Bu vakıftan akrabalarım yararlansın” derse eşi, ailesi yararlanamaz.  

Sahih vakıflar: Bir kimsenin kendi mülkiyetinde olan bir şeyi belli bir gayeye yönelik vakfettiği vakıftır. 
Gayrisahih vakıflar: Devlete ait arazinin gelirinin veya tasarruf yetkisinin veya her ikisinin bir kamu 
hizmetinin yerine getirilmesi gayesiyle padişah izni ile tahsis edilen ve kurulan vakıflardır. 

Tek kiralı vakıflar: Hanefi içtihatlarına göre, vakfa gelir getiren mallar 1-3 yıllığına, kısa süreliğine kiraya 
verilmiştir. Kısa süreden amaç; kiracı öldüğünde tasarruf yetkisinin altsoyuna geçmesinden doğan 
sakıncaların önlenmesidir. 
İcareteynli (iki kiralı) vakıflar: Önce uzun süreliğine kiralanan malın değerine eşdeğer bir bedel peşin 
olarak alınır. Aynı zamanda bu mal için yıllık kira alınır. 
Mukataalı vakıflar: Peşin bedel alınmaz, uzun süreliğine kiralanan maldan yıllık kira alınır. 

Mazbut vakıflar: Evkafı Humayun yönetimindeki vakıflardır. Padişah ailesinin vakıfları, mütevellisi 

kalmamış vakıflar, mütevellinin kendi rızasıyla Evkafı Humayun’a bırakılan vakıflardır. 
Mülhak vakıflar: Kendi mütevellisi tarafından yönetilen ve Evkafı Humayun tarafından denetlenen 

vakıflardır. Aile vakıfları, cemaat vakıfları gibi.  
Müstesna vakıflar: Din büyükleri veya belli gaziler için kurulmuş vakıflardır. Evkafı Humayun tarafından 
denetlenen ve yönetilen vakıflar değildir. Vergi ödemezler. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile kaldırılmış. 

Tam mülkiyet = Rakabe (çıplak mülkiyet) + yed (kullanma, yararlanma) + tasarruf (işlem hakkı) 
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İcareteynli (iki kiralı) vakıflar ile mukataalı vakıflar                       

İcareteynli (iki kiralı) vakıflar 

 Kurulması için padişah izni ve hâkim kararı 
gerekir. 

 Vakıf arazisi üzerine yapılan her şey vakfın 
mülkiyetindedir. 

 Kiracının sadece tasarruf yetkisi vardır. Tasarruf 
yetkisi devredebilir, miras yoluyla intikal 
ettirilebilir. 

 İntikal: 
1. dönem: 1867’ye kadar 
2. dönem: 1867 - 1913 
3. dönem: 1913 - 1923  

 Kiracının tasarruf hakkının intikali 1. dönemde kız 
ve erkek çocuklara eşit gerçekleştirilmiş. 

 2. dönemde anne, baba, kardeş vb. genişletilmiş. 

 3. dönemde tüm vakıflara zümre esası getirilmiş. 

 1935 tarihli Vakıflar Kanunu ile kaldırıldı. 20 yıllık 
kirayı ödeyene mülkiyetin bırakılması kararı 
alındı. 

Mukataalı vakıflar 

 Kurulması için padişah izni ve hâkim kararı 
gerekir. 

 Arazi vakfa ait, vakıf arazisi üzerine yapılan her 
şeyin mülkiyeti kiralayana aittir. Kira ücretine 
icare-i zemin veya mukataa denir. 

 Kiralayan dilediği gibi satabilir, devredebilir, 
kiralayabilir. 

 İntikal: 
Mülkiyet hakkının intikali İslam hukukuna göre 
gerçekleştirilmiştir. 
Tasarruf yetkisinin intikali ise; 
İlk iki dönem kız ve erkek çocuklara eşit olarak 

 3. dönemde zümre esası getirilmiş. 

 1935 tarihli Vakıflar Kanunu ile kaldırıldı. 20 
yıllık kirayı ödeyene mülkiyetin bırakılması 
kararı alındı. 

 

 

İSLAM AİLE HUKUKU 

Fıkıh: İslamiyet’in bütün kurallarını (şeriatı) sistematik bir şekilde inceleyen disiplindir. 

EVLENME 

 Cahiliye döneminde evlilik biçimleri çeşitlidir. İslam hukuku bunlardan sadece birini kabul etmiştir. 
Nikah-ı sahih. Evlilik akdi açık olmalıdır. Evlilik kadın ve erkeğin rızası alınarak yapılır. Kadın lehine 

düzenleme vardır. 

 Evlenme akdinin tarafları veliler de olabilir. 

 İslam hukukunun tasfiye ettiği evlilik biçimi monogamidir. Erkekler 4 kez evlenebilirler. 

  Mezheplerin çoğunda çok karılılık var. Ancak, Hanbeli mezhebinde kadın nikâh akdine ikinci evlilik 
yapmama şartı koyabilir. 

 Evlilikte yaş sınırı yok, evlendirilen küçük çocuk baliğ olana kadar baba yanında kalır. 

 Küçük kızı evlendiren babası veya dedesi dışında biri ise büluğa erdikten sonra mahkemede nikâhı tek 
taraflı irade beyanıyla feshedebilir. Erkek çocukların talak hakkı vardır. 

 Hanefiler kural olarak büluğa ermiş kız çocuklarının veli rızası olmaksızın evlenebileceklerini kabul 
ederler. İmam Muhammed’in içtihadına uygun olarak 16.yy. ortalarından itibaren kız çocuğu kaç 
yaşında olursa olsun velisinin iznini alması gerektiği belirtilmiştir. 1917 Aile kararnamesiyle tekrar rıza 
kaldırılmıştır. 

 Temyiz kudreti eksik olanlar, temyiz kudreti olup ergin olmayanlar ve köleler veli izni ile evlenebilirler. 

 Temyiz kudreti olmayanlar kendi irade beyanlarıyla evlenemezler, velileri tarafından evlendirilirler. 

 Evlenme akdinin geçerliliği için bir devlet görevlisi ya da din adamı huzurunda yapılması şart değildir. 

 En önemli hususlardan biri evlenme akdinin şahitler önünde (Malikilere göre değil) yapılmasıdır. 
Şahitler 2 erkek veya 1 erkek ile 2 kadın olabilir. Şahitler hür, Müslüman ve evlenme ehliyeti olan kişiler 
olmalıdır. 

 Kadın ehl-i kitap ise şahitler de ehl-i kitap olabilir. 

 Kefaet; kocanın karısının ailesine dini, iktisadi ve sosyal bakımdan denk olması. Mezheplere göre 
denklik noktaları (soy, din, dindarlık, hürriyet, servet, sanat) farklıdır. Kadın denklik olarak erkekten üstünse 
aile rızası gerekli. 

 Hanefiler büluğa ermiş kız çocuklarının veli rızası olmaksızın evlenebileceklerini kabul ederler. Ama 
denklik gerekmektedir. Aksi halde velisi itiraz edebilir. İtiraz hakkı hamilelik başlayıncaya kadardır.  

Evlenme Engelleri:       Geçici Evlenme Engelleri:  

Kan hısımlığı          Evli kadın 
Sıhri hısımlık          Üç kez boşanmış eş (önce başka bir evlilik yapmalı) 
Süt hısımlığı        Ehl-i kitap olmayan bir kadın 

    Beşinci kadın  
    Aynı anda iki akraba kadınla evlenilemez. 
    İddet bekleyen kadınla evlenilemez. 
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 15 Aralık 2016 ve sonrası 

 1881 Sicil-i Nüfus Nizamnamesi’ne göre Müslümanlar kadıdan, gayrimüslimler kendi cemaat 

mahkemelerinden izin alırlar. 

 1917 Aile Kararnamesi sadece evlenme ve boşanmayı düzenlemiştir. İslam dünyasında aile hukuku 

alanında yapılan ilk düzenlemedir. Bu kararname sadece Müslümanların değil, ehl-i kitap olanlara da 
ilişkindir. Osmanlı’da ilk tedvin hareketi: 1868-1870 Mecelle. Mecelle Hanefi içtihatlarına göre 
hazırlanmıştı. Kararname ise farklı Sünni mezheplerin içtihatlarını da almıştır. Kararname cemaat 
mahkemelerini kaldırmıştır. Kararname 1,5 yıl yürürlükte kalabilmiştir. 
Kararnamenin çıkarılma sebepleri: 

 Kadın haklarının gelişmesi 

 Şehit eşleri veya savaştan haberi gelmeyen erkeklerin eşlerinin durumu 

 Hukukta ve yargıda birlik sağlama ihtiyacı 

Kararname ile getirilen yenilikler: 

 Evlenmede yaş sınırı getirilmiştir. Veli 9 yaşından küçük çocuğunu evlendiremez. 17 yaşındaki kadın 
ve 18 yaşındaki erkek izin almadan evlenebilir. 

 Kadın ikinci eşin alınmayacağını şart koyabilir. 

 Kadının evliliği bitirebilme yolları genişletilmiştir. 

 İlan şartı getirilmiştir. Evlenmelerine engel var mı yok mu diye. 

 Mehir: 
Mehr-i muaccel: Evlenirken ödenen mehir. 
Mehr-i müeccel: Evlendikten sonra kararlaştırılan mehir. 
Mehr-i müsemma: Miktar konusunda anlaşma olmuşsa bu tabir kullanılır. 
Mehr-ül misl: Anlaşamamışlarsa aynı durumdaki diğer kadınlara verilen mehir esas alınır. 

Mehir miktarı kızın nitelikleriyle doğru orantılıdır. Devletin ekonomisinin gerilediği zamanlarda da mehir 
miktarı ailelerin durumuna göre belirlenmiştir. 

 Koca nafaka yükümlülüğünü yerine getirmezse; 

Hanefilere göre; boşanma sebebi değil 
Şafiilere göre; kadın evliliğin feshini isteyebilir. 

EVLİLİĞİN SONA ERMESİ 

1.  Ölüm          2.  Talak (boşanma)   3.  Fesih        4.  Lian 

ÖLÜM 

 Evlilik ölümle sona erer. Kadınların gebe olup olmadığının anlaşılması için beklemesi gereken 
süreye iddet denir. Bu süre özgür kadın için 4 ay 10 gün, köle kadın için 2 ay 5 gündür. Kadın 

gebeyse iddet doğumla son bulur. 

 Sağ kalan eş, ölen eşe mirasçı olur. 

TALAK 

 Talak yetkisi kocadadır. 

 Eksik ehliyetlileri ve ehliyetsizleri velileri boşayamaz. 

 Sarhoşlukta; sarhoşluk istem dışı ise, sadece Hanefi mezhebinde talak geçerlidir, diğer 
mezheplerde değildir. 

 Baskı altında talak yetkisi kullandıysa; Hanefi mezhebinde talak geçerlidir, Hukuk-i Aile 
Kararnamesinde 1917 geçersizdir. 

 Bir erkek bir kadını en fazla 3 kez boşayabilir. 3’lü talaktan sonra aynı kadınla bir daha evlenmesi 
zordur. Kadının başka bir erkekle evlenmesi ve o evliliğin ölümle sona ermesi, kadının iddetini 
tamamlaması gerekir (hülle). 

 Boşanmada iddet süresi 3 manstrüasyon (regl) dönemi veya 3 aydır. 

 İslam hukukunda 2 türlü boşanma vardır. 

1. Talak-ı ric’i (cayılabilir boşanma):  

 İddet dönemi içinde boşanmadan vazgeçilirse yeniden nikâha gerek yoktur.  
 Bu tür boşanmada evlilik tamamen ortadan kalkamaz.  
 Eşler birbirinin mirasçısı olmaya, erkeğin nafaka yükümlülüğü devam eder.  
 İddetin dolmasıyla evlilik biter. 

2. Talak-ı bayin (ayırıcı boşanma): Şartları; 

a. Beyanın zifaftan önce gerçekleşmiş olması 
b. Muhalaa olması 
c. Cayılabilir boşanmada iddet süresinin bitmesi (cayılabilir boş. ayırıcı boşanmaya dönüşüyor) 



17 
 

d. 3’lü talak kullanılmış olmalı 

 İddet dönemi içinde boşanmadan vazgeçilirse yeniden nikâha gerek vardır. 
 Nafaka yükümlülüğü iddet boyunca veya kadın gebeyse doğuma kadar yalnızca barındırma 

ve doyurmayla sınırlıdır.  
 Eşler birbirinin mirasçısı olamazlar. İstisnası; marazul mevt durumunda olan bir adamın 

kadının rızası olmadan karısını boşaması halinde görülür, kadın mirasçı olmaya devam 
eder. Tersi durumda ise olmaz, kadın bu halde ise ve ölürse, iddet içerisinde adam mirasçı 
olamaz. 

 Talak şarta veya vadeye bağlanabilir. (evlenmede bağlanamıyordu). Osmanlı’da erkekler “1 
yıl içinde savaştan dönmezsem eşim benden ayrı olsun” şeklinde şarta bağlamışlardır. 

3. Tefviz-i talak:  

 Koca talak yetkisini nikâh sırasında veya evlilik devam ederken karısına verebilir. Nikâh 
sırasında verirse yetki evlilik boyunca sürer. Evlilik devam ederken verirse yetki o anda 
kullanılmalıdır.  

 Karısına yetkiyi verse de kocanın talak yetkisi devam eder. 
 Genellikle padişah kızları bu yetkiye sahiptir. 
 Yetkiyi devreden koca daha sonra bundan vazgeçebilir. 

4. Hul: Kadın veya üçüncü kişi kocaya bedel ödeyerek boşanmayı elde edebilir. 

5. Mubaraa: Eşler anlaşarak ve bedel ödemeden evliliği sona erdirebilirler. İslam hukukunda 

kadının emzirme yükümlülüğü yok, erkek parayla sütanne tutar. 

6. Kaza-i boşanma (tefrik): Mahkeme yoluyla boşanmadır. 

FESİH 

 Kefavet: Denklik için koşullar eksikse kadının babası mahkemeyle evliliği feshedebilir. 

 Köle iken evlenen ve sonra özgür olan kadın evliliği feshedebilir. 

 Hıyar-ı büluğ: Büluğa ermeden evlendirilen kadın büluğa erince evliliği feshedebilir. 

 Feshe sebep olan durumlar mezheplere göre farklıdır. 

 Hanefilere göre kadın ancak kocasının iktidarsızlığı veya cinsel hastalıklar sebebiyle 
boşanabilir. 

 İmam Muhammed’e göre ilaveten akıl hastalığı ve cilt hastalığı durumunda da boşanabilir. 

 Osmanlı’da 1916’ya kadar Hanefi görüşü, sonra İmam Muhammed’in görüşü uygulanmıştır. 
1916’da gaip kocadan boşanma imkânı da getirilmiştir. 

 1917 Aile Kararnamesi ile yetkiler artırılmıştır. 
 Cinsel iktidarsızlık 
 Cinsel hastalıklar 
 Akıl hastalığı: Hâkim iyileşme ümidiyle 1 yıl süre verir. 
 Cilt hastalığı: Hâkim iyileşme ümidiyle 1 yıl süre verir. 
 Gaiplik: Ümit kesildiyse 4 yıl, savaştan askerlerin dönüşünden itibaren 1 yıl beklenir. 
 Nafakanın temin edilmemesi 
 Şiddetli geçimsizlik 

LİAN 

 Doğrudan evliliği bitirme yöntemi değildir, fakat sonucunda evlilik biter. Lanetleşmek anlamındadır.  

 Karısına zina isnat edip, iddiasını 4 erkek tanıkla ispat edecek durumda olmayan kocanın ayrılmak 
ve çocuğu reddetmek amacıyla başvurduğu bir yöntemdir. 

 Çocuk doğduktan sonra 7 gün içinde yapılması gerekir. 

 Koca 4 kez gerçeği söylediğine yemin eder. 5. kez “eğer yalan söylüyorsam Allah’ın laneti üzerime 
olsun” der. Kadın kocasının yalan söylediğine 4 kez yemin eder. 5. kez “eğer doğru söylüyorsa 
Allah’ın gazabı üzerime olsun” der. Böylece lian biter, çocuğun nesebi reddedilir. 

 Hanefilere göre kadının liandan sonra vereceği hükümle evlilik sona erer, fakat koca liandan 
dönerse evlilik devam eder. 

 Lianın sonuçları: 

 Çocuğun soy bağı o erkekle kurulmaz. 

 Bir şüphe olduğu için başka bir erkek çocuğu tanıyamaz. 

 Çocuk ile reddeden erkek arasında kıyas yasağı ve evlenme yasağı devam eder. 

 Çocuk ile reddeden erkek arasında mirasçılık olmaz. 

 Kadın zina suçundan, erkek de kazf haddinden ceza almaz. 
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NESEP 

 Evlenme akdinden itibaren 6 ay içinde doğan çocuk kocanın çocuğudur. 

 Evlilik bittikten sonra, Hanefilere göre 2 yıl içinde doğan çocuğun babası kocadır. Şafiilere göre bu süre 
4 yıldır. 

 Cariye efendisinden çocuk doğuruyor ve efendi tanırsa nesep açıktır. 

 Cariye gebe iken efendi ölürse 6 ay içinde doğan çocukta da nesep açıktır. Ayrıca efendi ölmeden önce 
de çocuğu tanıyabilir. 

VELAYET 

 Velayet hakkı babadır. 

 Anne çocuğun bakım ve terbiyesini üstlenir. Buna hıdame hakkı denir. Çocuk belli bir yaşa kadar 
annesinin bakım ve terbiyesine bırakılırdı (kadınlarda 9-11, erkeklerde 7-9 yaş). 

 Velayet görevini yerine getirmeyen babaya karşı anne tazir davası açabilir. 

 Anne ölürse veya yabancı biriyle evlenirse hıdame hakkı annenin ailesinden başka bir kadına geçer. 

EVLAT EDİNME 

 İslam hukukunda evlat edinme yok, koruyucu aile sistemi vardır (tebenni). 

 Asıl çocuğu gibi olmaz, örneğin evlenme yasağı yok. 

 Mirasçı olamazlar, vasiyet yoluyla birbirlerine mal bırakabilirler. 

 Kadı veya koruyucu aile çocuğun velisi olabilir. 

 Mevlalık akdi: Nesebi belli olmayan bir kimse diğer bir kimseye “sen benim mevlam ol, ölünce malıma 
varis ol, diyete bağlı bir suç işlersem akilem olup diyetimi öde” der ve kabul görürse mevlalık akdi 
yapılmış olur. Bu akitle efendi durumuna giren kişiye mevl-ül muvalat denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


