
 

İSLAMİYETTEN SONRA TÜRK HUKUKU 

 İSLAM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  

GENEL OLARAK : İslamiyet’in çıktığı VII yüzyıldan Türklerin en büyük bölümünün artık Müslüman olduğu zamana 

kadar 400 yıl gibi uzun bir süre zarfında yavaş yavaş kabul etmişler, İslam din ve kültürünün en büyük dayanağı ve 

savunucusu olmuşlardır.  

 Hicret’in 20. Yılında (642) Araplar İran’ı zaptetmiş, Sasanilere son vermiş ve daha kuzeye çıkarak 

Maveraünnehir’i ele geçirince, bu ülkenin bozkırlarında yayılmış olan kentlerde egemen bir zümre gibi oturan 

Türklerle ilişki kurmaya başlamışlardır. Göktürk Devleti VIII yüzyılın ortalarına doğru yıkılıncaya kadar Araplar 

Maveraünnehir’den ileriye gidememişler ve ancak Göktürk Devleti’nin ortadan kalkmasından sonradır ki, 

Maveraünnehir Arapların eline geçmiştir. Araplar bundan sonra Orta Asya’da tam bir savunma politikası gütmüşler 

ve Maveraünnehir’de Türklere karşı büyük savunma duvarları yapmışlardır.  

 X. yüzyılda Maveraünnehir ve Doğu İran’da bağımsızlaşan İranlı Samaniler yeniden fetih politikasına 

dönmüşler Orta Asya’nın bazı bölümlerini ( Çimkent ve Talas gibi) ele geçirerek Müslümanlaştırmışlardır. Böylece 

eskiden Maveraünnehir’de oturan Türklerle birlikte bir bölüm Türk kabilesi daha Müslümanlıkla ilişki kurmuş 

oluyordu. İşte bu kabilelerden kimi isteyerek, kimi köle olarak birçok Türk Dar ül-İslâm’a girmiştir. Halifeler daha 

VIII yüzyılda bu Müslüman Türklerden, en büyük koruma birliklerini kurmuşlar bu Türklerden bazıları zeka ve 

kabiliyetleri sayesinde büyük memurluklara kadar yükselebilmişlerdir. Örneğin Tulun adlı Türk IX. Yüzyılda Mısır 

valisi olmuş ve orada Tulunoğulları adlı bağımsız bir hükümdar sülalesi kurmuştur. Böylelikle, başkentlerdeki 

koruma birliklerinde veya sınırlarda bulunan Türklerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlamış Doğu Anadolu, 

Azerbaycan, Kilikya, Kuzey Suriye ve Musul dolaylarına kadar Türkler yerleşmeye başlamış İslamiyet’i kabul 

ettikleri halde dil ve kültürlerini bırakmamışlardı. 

 Diğer yandan artık Sasanilere uyruk olan Türk kabileleri göçleri sırasında sınır ötesindeki Türkler arasında 

da İslam dinini yaymaya ve böylece İslamiyet’in Dar ül-İslâm dışındaki Türkler arasında da yer kazanmasına 

yarıyorlardı. İşte bu kabilelerden birinin başbuğu olan Alptekin 963 yılında Gazne’de bağımsızlığını ilan ederek ilk 

Müslüman Türk Devleti’ni kurdu. Ancak bu devletin hükümdarının Türk olmasına karşılık, devleti oluşturan halkın 

çoğunluğu Türk değildi. Halkının çoğunluğu Türk olan, Türk topraklarında kurulmuş ilk Müslüman Türk Devleti ise 

yine X. Yüzyılda kurulmuş olan Karahanlılar Devleti’dir. 932 de kurulmuş 960 da İslamiyeti kabul ettikleri 

sanılmaktadır. Ticaretin bunda büyük payının olduğu gerçektir. 

 Türkler bir kez İslamiyeti kabul edince artık Dar ül-İslam’a kolayca girmeye başlamışlar, hatta Halifeyi 

koruyarak bütün İslam dünyasını içine alan bir bütün İslam dünyasını içine alan bir Türk-İslam devleti kurmaya 

çalışmışlar önce Selçuklu Devleti’ni sonra Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır. 

 İslamiyet yalnız bir din değil, aynı zamanda bir Hukuk Sistemidir ve diğer bütün hukuk sistemleri gibi kendi 

kendine değil, diğer hukuk sistemlerinin etkisi altında ve yavaş yavaş gelişmiştir. İlk yüzyıllarda içtihat yolundan 

giderek büyük gelişmeler gösteren İslam hukukunda III. Hicri yüzyıldan sonra içtihadın kabul edilmemesi, başka bir 

deyişle içtihat kapısının kapatılması üzerine bu hukuk dondurulmuş ve dünyadaki gelişmelere ayak 



uyduramamıştır. İçtihat kapısının kapatılması, tam Türklerin İslam dünyasına egemen olmaya başladıkları bir 

zamana rastladığı için, Türkler bu hukukun gelişmesine yardım edememişler, onu uygulayabildikleri sürece 

uygulamışlar ve sonunda bırakmak zorunda kalmışlardır. Tanzimat Hukuku ise Türk Hukukunun yepyeni bir 

evresini oluşturur. 

 İSLAM HUKUKU 

 İslam dini bütün kurallarıyla bir bütün oluşturur. Bu kurallar sırf inanç ve ibadete ait olanlardan tutunuz 

da, günlük yaşayışa ait olan en basit ilkelere kadar bütün yaşam alanını kapsar, işte bu kuralların hepsine birden 

“Şeriat” denilir. Şeriat kurallarını bilip onları bir sistem içinde ifade etmek de “Fıkıh” kelimesi ile karşılanır. Fıkıh 

sözlükte “Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak” anlamlarını ifade eder. Şimdi bugünkü 

anlayışımıza göre “hukuk” dediğimiz kuralları incelemek de fıkhın içindedir, bu nedenle çoğu kez fıkıh ile hukuk 

eşanlamlı kullanılmıştır. Gerçi Fıkıh bir bilim haline gelince Şeriat içindeki kurallar gruplara ayrılarak 

sistemleştirilmiştir. “Fakih dediğimiz bilginler Şeriatın bütün kurallarını bilen ve işleyen bir bilim adamıdır. 

 Hukuk, fıkıhta başlı başına ayrı bir alan oluşturmadığından, İslam Hukuku dediğimiz kurallar bugünkü gibi 

“kamu hukuku” ve “özel hukuk” bölümlerine ayrılmazlar. Öğrenilmesine kolaylık olması bakımından fıkıh bilimine 

pek uygun düşmese de, anlatacaklarımızı bugünkü kamu hukuku ve özel hukuk başlıkları altında toplayacağız. 

İslam hukukuna yeniden dönülmesi isteği  ile yazılan kitaplarda dahi, bugünün hukukçusuna seslenebilmek için 

kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı göz önünde tutulmaktadır.Özel hukuka ait olanları “Muamelat” ana başlığı 

altında toplayabiliriz. Muamelat içinde evlenme ve boşanmayla ilgili olanlar “Münakâhât ve Mufarakat”, miras 

hukukunu konu alanlar “Feraiz” adıyla anılmışlardır. Ceza hukukuyla ile ilgili kurallar ise “Ukubat” başlığı altında 

toplanmışlardır. Şeriatın ibadet ile ilgili kuralları da “İbadet” adıyla anılır. İbadetin söz gelimi namaz, hac, oruç gibi 

bölümleri de fıkıhta ayrı ayrı incelenmiştir.  

 İlk önceleri Kur’ân ve yorumlama (Tefsir) dan başka, Peygamberler’den ve Sahabiler (Eshab) den geldiği 

bilinen kuralların adı olan “İlm”in tersi olarak kullanılan Fıkıh sözcüğü, bu gibi kuralların yokluğunda akla(Rey’e) 

başvurularak konulan kuralları gösterir ve Rey’in eşanlamlısı olarak kullanılırdı. İslamiyet’in daha sonraki gelişme 

dönemlerinde, Kur’ân’daki hukuksal kuralların ve doğruluğu kanıtlanmış olan sünnetlerin azlığından dolayı daima 

“Rey”e başvurulmuş ve Rey her zaman ilme dayatılmak istenmiştir. Rey ilm’den aşağı kabul edilmemiş ve ilm 

olmadığı yerde Rey’e başvurulması doğal görülmüştür. Örneğin kendisinden sünnetle çözülemeyen bir sorun 

üzerine düşüncesini soran Mısır Kadısı’na Hazreti Ömer : “Bu iş için ben de bir sünnet bilmiyorum, onun için 

sorunun çözümünü sana bırakıyorum”. Diye yazmıştır. İşte Rey’e başvurulurken daima Kur’ân ve Sünnetlere 

benzetilerek sonuç çıkartılmaya çalışıldığı için Rey’e Kıyas da denilmiştir. Rey=kıyas    

 Bundan başka İslam bilginlerinin (ulema) bir dizi sorunda birleşmesi de hukuksal bir kural sayılır ve buna 

“İcma” denir. Böylece “Kıyas ve İcma”nın da Şer’i kaynaklar olduğu kabul edildikten sonra Fıkıh sözcüğünün anlamı 

genişlemiş ve hem Kur’ân ve Hadis’i hem de Kıyas ve İcma’ı içine alan kuralların, yani İslam kaynaklarından çıkan 

kuralların hepsini; bu arada hukuku da belirten bir ad olmuştur. Fıkhın içeriğinde hukuksal kurallar çok fazla 

bulunduğundan, bu kelimeler bugün öncelikle İslam hukukunu ifade eder. 

 İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 



 Bunlar sırasıyla Kitap(Kur’ân), Sünnet, İcma ve Kıyas olarak adlandırılır. Kıyas’ın bir adı da “içtihat”tır. Bu 

sayılı kaynaklar yazılı olarak fıkıh uygulamasında kullanılır ve ayrıca aralarında bir hiyerarşi de bulunmaktadır. 

Sünnetler hadis altında toplanmışlardır. İçtihat ve Fetva ise hem resmi hem de özel kişilerce verilebilir ama 

uygulama alanı değerleri değişmez. İslam hukuku kaynakları ile günümüzdeki pozitif yazılı hukuk kaynakları 

arasında farklar vardır. 

 KUR’ÂN : 610 yılından 632 yılına kadar süren zaman diliminde inmiş, Hazreti Ömer’in özendirmesiyle ve 

Peygamber’in yazmanı Zeyd İbni Sâbit’in yardımıyla dağınık bulunan yazılı parçaları ve ezberden belleklerde 

tutulan bölümleri bir araya getirilerek toplanmıştır. Bugünkü biçimiyle Kur’ân Hazreti Osman zamanında sureler 

(daha çok büyüklüklerine göre) sıraya konulmuş, bütün İslam dünyasına yayılmıştır.  

 Kur’ân’da 114 sure vardır. Sureler Allah tarafından bildirilen bir emir, nehiy, işaret veya delil anlamına 

gelen Âyet’lere ayrılır. Kurân 6660 âyetten oluşur; ancak ayetleri değişik hesap edenler olduğu için, 6219, 6211 

veya 6666 âyet olduğunu söyleyenler de vardır. Kur’ân’ın birden değil 22 sene gibi uzun bir zamanda indirilişi, 

Kur’ân’ın düzenlenişinden ötürü hiçbir dinsel ve hukuksal kurum Kur’ân’da tam olarak anlatılmamış ve bazen bir 

kural zamanın gereklerine göre, gelen kurallarla neshedilmiş, yani kaldırılmıştır. Böyle neshedilmiş âyete 

“Mensuh” denir. Örneğin, IV. Surenin  zinayı cezasız bırakan 15. Ve 16. Ayetleri, sonradan bildirilmiş olan XXIV. 

Sure’nin 2. Âyetiyle neshedilmiş ve zâni ile zâniyeye 100 er değnek ceza öngörülmüştür. Bundan ötürü, Kur’ân’da 

karşılaşılan bir hükmün neshedilmiş olup olmadığını araştırmak ve bilmek gerekir. 

 Esaslarla ilgili sureler (inanç bakımından) daha çok Hicret’ten önce Mekke’de indirilmiştir. Medine’de daha 

çok hukuksal nitelikte surelerin indiği göze çarpmaktadır. 

 Kur’ân’da fıkıh bakımından mevcut boşlukları “Sünnet” doldurmuş ve İslam hukukunun ikinci ana kaynağı 

durumuna gelmiştir. 

 Kur’ân hemen hemen bütün dillere çevrilmiştir. Son zamanlarda Ömer Rıza Doğrul ve Profesör Abdülbaki 

Gölpınarlı tarafından oldukça güzel Kur’ân çevirileri yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının iyi ve güvenilir çevirileri 

dikkat çekmektedir.Prof. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun yeni bir çevirisini başka çeviriler izlemiştir. Kur’ân’ın 

Fransızcaya yapılmış birçok çevirisinin içinde özellikle, sureleri yeni bir sıraya göre düzenlenmiş olan 

Blachere’ninkini anmak gerekir. (Le Coran, Paris 1947-51, 3 cilt). Almanca Kur’ân çevirilerine son zamanlarda 

Hindistan’daki Ahmediyye mezhebinin İsviçre’de bastırmış olduğu ve Arapça metni de içeren güzel bir çevirisi ile 

ünlü İslam bilgini Rudi Paret’in çok bilimsel başka bir çevirisi eklenmiştir. 

 SÜNNET  

 Kavli sünnet : Peygamberin sözle koymuş olduğu kurallar 

 Fiili sünnet   : Peygamberin bir işi bir hareketi ile koymuş olduğu kurallar 

 Takrirî veya Sükûkî sünnet : Peygamberin bir kimseyi bir işi yaparken görüp de engellememek, bir şeyin 

yapıldığını duyup da ses çıkarmamak yoluyla koymuş olduğu kurallardır. 

 Sünnet kelimesi Araplarda İslam’dan önce atalardan kalma gelenek ve görenekleri ifade etmektedir. 

İslam’dan sonra Peygamberin söylemek, yapmak ve engellememek yoluyla koymuş olduğu kurallardır. Önceleri bu 



sünnetleri “Sahabiler” onlardan sonra bunları Sahabilerden işitmiş olan Tâbîler(Tâbîîn), onlardan da Tabîlerin 

Tabîleri  iletti ve bu böylece sürdü, işte bu şekilde iletilen sözlere “Hadis” adı verilir. 

 “Allah der ki” sözü ile başlayanlara “Hadis’i Kutsi” veya “Hadis’i İlahi”,Peygamberin diğer hadislerine 

“Hadis’i Nebevi”,Sahabilerin hadislerine de “Hadis’i Sahabi” adı verilir. 

 Her Hadis’in iki bölümü vardır. Birinci bölüm bu iletenlerin sonuncusu ile başlar ve birincisi ile biter; bu 

kısma “isnad”(dayanak) denir. İkinci bölüm ise asıl Hadis’tir, buna “Metn” denir. İtibar “isnad”a değil “Metn”e dir 

çünkü İslam’ın ruhuna aykırı Metn’in uydurma olduğuna inanılıyordu. 

 III. Hicri yüzyılda vücuda getirilmiş olan altısı bütün İslam âleminde geçerlik kazanan “Kütüb-i Sitte(Altı 

kitap) ikinci derecede kutsal kitap sayılır. Özellikle Buhari’nin (ölm.256/870) ve Müslüm bin el-Haccac’ın 

(ölm.261/875) kitapları çok önemlidir. 

 Geçerlilik açısından hadisler üç kategoriye ayrılır:  

 1-Sahih hadisler : İsnad kısımlarında bir “İllet” bulunmayan ve metin kısmı genel kanıya aykırı düşmeyen 

hadislerdir. 

 2-Hasan(Güzel) hadisler  : İsnadı tam olmayan ve ileticilerine tam inanılmayan hadislerdir. 

 3-Zaif hadisler  : Metinleri şüphe ile karşılanan veya ileticilerinden bir veya birkaçının inanılır, güvenilir 

olmadıklarından şüphe edilen hadislerdir. 

 Bir başka ayrım ise şöyledir : 

 1-Mudrec(dercedilmiş) hadisler  : Peygamberin sözleri arasına onlardan ayrılmayacak biçimde bir ileticinin 

sözünün karışmış, girmiş olduğu ve bundan dolayı değerlerine tam güvenilmeyen hadislerdir. 

 2-Metrûk(bırakılmış) hadisler  :  Kendisine pek güvenilmeyen, yalnız bir iletici tarafından bildirilmiş olan 

hadislerdir. 

 3-Mevzu(konulmuş, uydurulmuş) hadisler  :  Doğrudan doğruya uydurma olduğu kabullenilmiş hadislerdir. 

 Bütün bu hadislerin yalnız Peygamber’in hareket ve sözlerini bildirmediklerini yukarıda söylemiştik. Bu 

bakımdan da hadisler şu ayrıma tabi tutulur : 

 1-Merfu hadisler  : Bunlar Peygamber’in sözünü veya işini bildiren hadislerdir. 

 2-Mevkuf hadisler  : Bunlar bir Sahabinin sözünü veya işini bildiren hadislerdir. 

 3-Maktu hadisler  : Bunlar bir Tabîîn’in sözünü ve işini bildiren hadislerdir. 

 İCMA 

 Fıkıhın üçüncü kaynağıdır. Belli bir dönem veya zaman içinde yaşayan Fakihlerin bir sorun üzerine aynı 

düşüncede olmalarıdır. Hazreti Muhammed’in “Hiçbir zaman ümmetim bir yanlışlık üzerinde birleşmeyecektir”. 



Hadis’i İcma’ya temel olarak alınmıştır. Ayrıca Kur’ân’ın IV. Suresinin 115. Ayeti de İcma’ya uyulma zorunluluğuna 

temel sayılmıştır. Zira bu Ayette “Peygamber’den ayrılacak ve müminlerin yolundan gitmeyecek olanların” 

cezalandırılacakları bildirilimiştir. 

 Osmanlı Devleti’nin temelini oluşturan Halifelik kurumu da İcma ile meydana gelmiş sayılmaktadır.İcma da 

Sünnet gibi üç yolla meydana gelir  : 

 1-Kavlî İcma  : Belli bir zamanda yaşayan bütün Fakihler sözle aynı düşüncede olduklarını bildirmişlerse 

 2-Fiili İcma   :  Aynı Fakihler hep aynı biçimde bir sorunu eylemle veya yazıyla çözmüşlerse, Fiili İcma dır. 

 3-Takrirî veya Sükûti İcma  : Gene aynı Fakihler bir sorunun çözümünü öğrenip ses çıkarmamışlarsa 

 KIYAS  (İÇTİHAT) 

 Kıyas ve analoji fıkhın dördüncü kaynağı sayılmaktadır. İslam İmparatorluğu gittikçe genişlediği ve her gün 

yeni kültürlerle karşılaşılarak bu yeni ortamda doğan sorunları çözmek mecburiyetinde olan İslam Hukukçuları 

Kıyas’a gitmekten başka bir yol bulamadıkları için onu da Fıkhın bir kaynağı olarak kabul ettiler. Bunlara Ehl-i Rey 

denildi. Başlangıçta kıyası kabul etmeyenlere de Ehl-i Hadis adı verildi. Kur’ân’ın IV. Suresi’nin 62. Ve 85. LIX. 

Suresi’nin 2. Ayetlerine ve Hz. Muhammed’in Yemen Valisi Muâz’a vermiş olduğu şu yoldaki emre dayanıldı : 

“Kur’ân ve Sünnete göre hareket et, bunlarla çözülmemiş sorunlarda ise kendi reyinle davran”. 

 Kur’ân’da ve Hadis’te mevcut bir hükme dayanılarak bir sorunun kıyas yoluyla  çözümlenmesine içtihat adı 

verilir.İçtihatta bulunanlara ise Müçtehid adı verilir. 

 İlk üç kaynağa (Kur’ân, Sünnet, İcma) dayanmayan Rey’e doğaldır ki bir değer verilmek istenmemiştir. 

Bununla birlikte, Hanefiler’de İstihsan, Malikiler’de İstislah ve Şafiiler’de de İstihsab denilen metotları da bazı 

hukukçular(fıkıhçılar) fıkhın kaynakları arasında saymışlardır. İstihsan’a, yani bir şeyin iyi olduğunu kabul etmeye 

ve istislah’a, yeni bir şeyin sâlih, yararlı olduğunu kabul etmeye, özellikle sosyal durumun değişmesi ile ortaya 

çıkan sorunların çözümünde yer verilmek istenmiştir. Bu da çoğu kez asıl  kaynaklardan ayrılmaya götürdüğü için 

birçok kimsenin tepkisini çekmiştir. İstihsab (yani belli ve bilinen bir şeye uyulmayı sağlamak) ise, Şafiiler ve bazen 

de Hanefiler tarafından ve özellikle durum değişmedikçe yürürlükteki fıkıh kurallarına uyulmak gerektiğini 

göstermek için kullanılmıştır. 

 

 

 TAKLİT VE FETVA 

 İçtihat yolunun kapatılmasından sonra ortaya çıkan hukuksal sorunlar, mevcut içtihatlara dayanılarak 

çözülmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle, içtihatlar ortaya çıkan soruna uydurulmak için “Taklit” edilmeye 

başlanmıştır. Böylece içtihat yapamamanın doğurduğu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Ama Taklit içtihat değildir; 

bu nedenle, aklı kullanarak yapılan geniş içtihat etkinliğinin yerini tutamamıştır.Taklit etkinliği Fetva 

mekanizmasının işletilmesiyle geliştirilmiştir. Yukarıda kısaca üzerinde durulan Fetva bir Fakih’in sorulan bir  fıkhi 

soruya verdiği cevap demektir. En büyük Osmanlı Müftüsü sayılan değerli fıkıh bilgini Ebussuud Efendi’nin Topkapı 



Sarayı arşivinde birçok fetvası bulunmaktadır. Ayrıca İbni Kemal’in de fetvaları bağlayıcı sayılmışlardır. Bu fetvalar; 

yiyip içmekten uyumaya, en ağır ceza hukuku sorunlarından basit bir inşaat işine kadar verilen fetvalar toplanarak 

sistemleştirilmiş ve elyazması halinde, hemen her yargıcın(kadının) vazgeçemediği bir hukuk kaynağı haline 

gelmiştir. 

                                                               İSLAM HUKUKUNDA MEZHEPLER 

 ŞİA MEZHEBİ :  

 Zeydiler : Hz. Ali soyundan gelme imam’a Tanrı tarafından yalnızca yön verildiğine inananlar. Yemen’deki 

Şiiler 

 Caferiler : İmam’ın içine Tanrısal bir parçanın, Tanrısal bir nurun girdiğine inanırlar. Türkiye’deki Şiiler 

 Dürziler, İsmaililer, Nuseyriler, Karmatlar : Tanrı’nın imamın insanlığını bir yana iterek onun içine tümden 

girdiğine inananlar. Bugün çoğunlukla Şiiler İran ve Azerbaycan’da bulunmaktadır. 

 SÜNNİ MEZHEBİ : 

 Hanefilik : Ebu Hanife Irak Küfe’den İslam dünyasına yayılmıştır. Önce Kur’ân’a bakar, sonra Hadis’e bakar 

sahih olanlarına, birbirine uymayan hadislerden kendi görüşlerine uyanı seçer ve ona uyardı. Tabîîn’lerin 

hadislerine bakmaz kendisini de bir tabîî sayardı.Böyle durumlarda kendi Rey’i ile hareket ederdi, onun içindir ki, 

yandaşlarına Ehl-i Rey adı verilmiştir. 

 Malikilik  : İmam bin Anas tarafından kurulmuştur. Medine ‘de doğduğu için, uydurma olmadığı bilinen 

bütün hadisleri uygulayan İmam Malik’in yandaşlarına bundan ötürü Ehl-i Hadis adı verilmiştir. Maldiv adaları ve 

Kuzey Afrika 

 Şafilik  : İmam Malik ile Ebu Hanife arasında uzlaştırıcı bir yol izlemiştir. İcma’ya gereken önemi vermiş ve 

Kıyas’ı ilk olarak bilimsel yöntemle incelemiştir. Ebu Hanife’ye yakın bir yol izlemiştir. 

 Hanbelilik  : İmam Ahmet Hanbel kurmuştur. Daha çok İmam Malik’e yakın bir yol izlemiştir 

MU’TEZİLE MEZHEBİ : 

 VIII. Yüzyılda Emevi Düşmanlığı ve Abbasi hareketine sempati gibi siyasal nedenlerden doğmuştur. Bir 

yüzyıl kadar Abbasi sarayının resmi mezhebi haline gelmiştir.Sünniler ve kısmen de Şiiler tarafından sapık olarak 

nitelenen bu mezhep İslam’ın bir bakıma akılcı(rasyonel) mezhebi sayılmıştır. İnsanın eylemi kendi iradesidir der. 

İslam filozofu olarak Batı’da tanınmış ve Batı’yı etkilemiş olan İbni Sina, Farabi, İbnirüşd, El-Biruni ya 

Mu’tezile’lidir ya da Mu’tezile’den etkilenmiştir. 

İSLAM KAMU HUKUKU 

Hilafet(halifelik) : Hz. Ebubekir Eshab tarafından seçilmiş ve ümmet tarafından tanınmıştır. İkinci Halife 

Ömer Hz. Ebubekir tarafından halifeliğe uygun görülmüş ve devletin ileri gelenleri tarafından tanınmıştır. Üçüncü 

halife olan Osman ise Ömer’in atadığı beş kişilik bir heyet tarafından seçilmiş siyasal küçük bir ayaklanma sonucu 



öldürülmüştür. Dördüncü halife Hz. Ali işbaşına geçer geçmez Hz. Muhammed’in uzak hısımlarından Muaviye’ce 

tanınmamıştır. Ali ile Muaviye arasındaki Sıffin Savaşı (657) sonuçsuz kalması üzerine iki yan bir tahkim girişiminde 

bulununca, Ali’nin yandaşlarından bir bölümü onu bırakmışlardır. Hz. Ali’nin askeri mevziinden çıkıp gittikleri için 

onlara “Harici” adı verilmiştir. Hariciler sonradan, 658 yılında Halifelik hakkını Muaviye’ye devretmiş sayılan Ali’yi 

öldürmüşlerdir(661). Ali’nin oğlu Hüseyin’de Kerbela’da Muaviye’nin oğlu Yezid tarafından öldürülmüş ve Emevi 

Halife soyu tam olarak kurulmuştur. Hem Emeviler’e hem de Ali yandaşlarına düşman kesilmiş olan ve daha 

demokratik bir sistemi tutan Hariciler’den başka, Halifeliğin Ali ve ardgelenlerine ait olması gerektiğini ileri 

sürenler de ayrılmışlar ve bunlara da yukarıda gördüğümüz gibi “Şii” adı verilmiştir. 

1517’de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlılara geçirilen Halifelik 3 Mart 1924’de Büyük Millet Meclisi 

tarafından kaldırılmıştır.Halifelik kurumunu bütün ayrıntıları ile sistemleştiren tek fıkıh bilgini vardır. El-Maverdi 

(974-1058) adlı bu Şafi bilginden başka İslam Kamu Hukukunu, özellikle halifeliği inceleyen başka biri çıkmamıştır. 

Yazarın “Kitab ül-Ahkâm üs-Sultaniyye” adlı eserinde halife seçilebilmek için gerekli koşullar belirtilmiştir. 

El-Maverdi belki gereksiz gördüğünden, Halife olmak için aranılan şu dört koşulu anmamıştır. Müslüman 

olmak, özgür olmak, ergin olmak, erkek olmak. Bu koşullar sonradan Kadı Beyzavi’nin “Tevali ül-Enver” ve 

Gazzali’nin “İhyau Ulûm id-Din” adlı ünlü eserlerine eklenmiştir. 

Halife seçimi seçmenlerle seçilen arasında bir sözleşme, bir bağıt(akid) olarak kabul edenler bunu Batı 

Kamu Hukukunda çok yaygın olan “TOPLUM SÖZLEŞMESİ” kuramlarına benzetirler. 

CİHAD 

İslam Hukukuna göre Dünya “Dar ül-Harb” ve “Dar ül-İslam” olmak üzere ikiye ayrılır. İslam egemenliği 

altında bulunan bütün topraklar Dar ül-İslam ve olmayanlar Dar ül-Harb’dir. Bazı fakihlere göre de Dar ül-

Sulh(yahut Dar ül-Ahd) adlı üçüncü tür ülkeler vardır ki, bunlar doğrudan doğruya İslam egemenliği altında 

olmayıp, İslam Devleti’ne bir anlaşma ile bağlı olan ülkelerdir. Dar ül-Harb’i Dar ül-İslam’a çevirmek için “Cihad” 

denilen savaş yapılır. Kendisine Cihad açılacak uluslar önceden İslamiyet’i kabul etmeye çağrılır. Kabul etmedikleri 

takdirde, koşulları uygunsa (ehli kitap iseler) ya haraç ve cizye vererek İslam egemenliğini tanır ve ZİMMÎ olurlar, 

yahut da savaşırlar. İkinci durumda bunlar köle olarak alınabilir ve malları ganimet olarak dağıtılır. İslamiyet’i kabul 

edenler ise eski Müslümanların hak ve görevlerine sahip olurlar. Ehli Kitap olmayanlar(Tevrat, İncil, Zebur)  İslam 

ile ölüm arasında seçim yapmak zorundadırlar.  

Zimmîler : Müslüman kadınlarla evlenemezler, Müslümanlarla birbirlerine mirasçı olamazlar, onlarla 

girdikleri borç ve ticaret ilişkilerinde Müslümanlara yasaklanan sözleşmeleri(içki satışı ya da faiz şartı gibi) 

yapamazlar. Müslümanlarla zimmîlerin mahkemede birbirlerine karşı tanıklık edemeyecekleri bütün mezheplerce 

kabul edilirken, ayrı dinden olan zimmîlerin birbirlerine tanıklık edip edemeyeceği ise mezheplerce farklı 

düzenlenmiştir. Zimmîler bütün İslam Devletlerinde özellikle Osmanlı devletinde çok rahat bir yaşam sürmüşlerdir. 

VERGİLER 

Halifenin en önemli görevlerinden biri de vergi koymak ve toplamaktır. Müslümanlar ve Zimmîlerden 

alınan olmak üzere ikiye ayrılır. Müslümanlardan alınanların başlıcaları Zekat, Ganimet ve Uşr(öşr), Müslüman 

olmayanlardan alınanlar ise Haraç ve Cizye’dir.  



Zekat: Kırkta bir oranında belli mallar ve belli miktarın üzerinde olanlardan alınır. Sosyal bir yardım 

niteliğinde olan bu vergiyi Halife Ebu Bekir ve ondan sonra gelenler tam bir vergi biçimine sokarak İslam Devlet 

hazinesinin belli başlı kaynaklarından biri durumuna getirmişlerdir. Giderek Hz. Muhammed’in ölümünden sonra 

birçok kabile “sadaka” adı verilen zekatı ödememek için İslamiyet’i reddetmiştir ki, buna “Ridde” adı verilmiştir. 

Ganimet : Cihadda yenilen gayrimüslimlerden elde edilen silah, binek hayvanı, köle ve diğer taşınır mallara 

denir. Taşınmaz mallar daha çok “Fey” adı altında toplanmaktadır. 4/5 i askerlere aittir, 1/5 ise Allah’a aittir ve bu 

mallar Peygamber, Peygamber ailesi, Yetimler, Muhtaçlar, Yolcular arasında bölüştürülür. 

Cizye  : Ehli kitap olanlar “Zimmîlik statüsüne geçerek ve “Cizye” denilen vergiyi vererek kendilerini 

ailelerini ve mallarını güvenceye alarak koruma sağlayabilirlerdi. Cizye esas bakımından her yıl nakit olarak ödenir. 

Körler ve sakatlar arasından yalnız zengin olanlar Cizye verirler, yoksul ve dilenciler bu vergiyi ödemezlerdi. 

Osmanlılar zamanında halkın “kafa vergisi” adını verdikleri bu vergiye aynı nitelikteki vergiler, İslamiyet’ten önce 

gerek Bizans’a gerek Sasaniler’e uyruk ülkelerde de alınmaktaydı. Büyük Fransız ihtilalinden önce Fransa’da alınan 

“Taille vergisi” de bu nitelikteydi. 

Haraç  : Cihad sonunda toprak sahibi olup da İslamiyet’i kabul etmeyenlerden alınan vergiye denir. Haracı 

Muvazzafa(toprak), Harac-î Mukaseme(ürün) üzerinden ve ayrı olarak alınan vergilerdir.Haraç (Ebu Yusuf’un 

kitabı) 

İSLAM CEZA HUKUKU 

“Ukubat” olarak anılan İslam Ceza Hukukunun konusu “Suç” değil “Günah”tır.  İslam hukukunda suç ya 

Allah’a karşı işlenmiş olur ki buna “Hakk Allah” ya da kişiye, kişilere karşı işlenmiş olur ki, buna da “Hakk Ademi” 

denir. 

Kısas  : Cana karşı kısas ve candan aşağısı için kısas olmak üzere ikiye ayrılır. Bilerek ve isteyerek 

taammüden bir kimseyi öldüren veya yaralayan kimseler kısas cezasına çarptırılırlar. Diyet ödenir zarar görenlere 

kişice ya da ailesince kişiye yada ailesine. Keffaret (köle azad etmek), 3 gün veya 2 ay oruç tutmaya, 10-60 yoksula 

elbise ve yiyecek vermeye mecbur kılanan cezalar vardır. 

diyet: Ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan bir suç işlendiği zaman kısas istenmediği veya kısasın olanaksız 

olduğu durumlarda mal olarak verilmesi gereken bedele denir. Çoğu kez “kanlık” diye geçer. Gerçek anlamıyla ise 

kollektif ceza İslam’da tektir. Şöyle ki: Bir yerde katili bilinmeyen bir maktul bulunursa, o yerde yaşayan elli erkek 

bu cinayeti işlemediklerine dair yemin ederler. Yemin “Onu ben öldürmedim ve öldüreni de bilmiyorum” 

biçimindedir. Bu yemin o yer ahalisinin suçu işlediğine karine sayılır. Onlar böyle bir olayı önleyememekle veya 

katili görmemekle halkın huzurunu bozmuşlardır. Bu nedenle İslam hukukunda tek kollektif cezadır. 

hadd: İslam hukukunda bazı cezalar Kur’ân’da belirtilmiş değişmez cezalara “Hadd” denir. Hadd başlıca 

Allah’a karşı işlenen suçlara konulmuştur, bundan ötürü de değiştirilemezler. Bazıları şunlardır; Zina, zina iftira 

suçu, hırsızlık, yol kesme, öldürme, dinden dönme, devlete başkaldırma, ayaklanma gibi. 

tazir:  Önceden belirtilmemiş olan veya belirtilmiş olup da cezaları gösterilmemiş olan suçlara verilecek 

cezayı yargıç tayin eder ve buna “Ta’zir” adı verilir. Örneğin evrak sahteciliği, dolandırıcılık, şantaj, yalan yere 

tanıklık, iftira vb. Ta’zir’le cezalandırılacak suçlarda Yargıça büyük takdir yetkisi tanınmıştır. 



ADALET ÖRGÜTÜ VE YARGILAMA USÜLÜ 

İllerde Valiler daha sonraları Kadı’lar hem özel hukuk hem ceza hukuku işlerine bakmışlar bundan başka 

Vakıf işleriyle uğraşmışlar, yetim delilerin malların yönetmişler ve erkek akrabası olmayan kadınları evlendirirlerdi. 

Kadı kendisi suçtan haberdar olursa, yakınmayı beklemeksizin soruna kendiliğinden bakmak ve cezayı vermekle 

görevlidir. Yalnız insanların hakları ihlal edilmişse, o zaman yakınmacı(müddei) yakınmasını kadıya bildirir, kadı da 

kendisinden yakınılan kimseyi(müddeialeyh) mahkemeye çağırır. Yargılama herkese açık ve sözlüdür. Halife aynı 

zamanda başyargıç sayılır. 

tanıklar: İslam hukukunda tanığa şahid denir. Bir sorunun kaç tanıkla ispat edileceği o sorunun niteliğine 

göre değişir. Örneğin zina için 4 erkek tanık, evlenme, evliliğin feshi, köle azad etme gibi durumlarda 2 erkek tanık, 

Borçlar hukuku alanına giren davalarda ise 1 erkek veya 2 kadın tanık gerekmektedir. 

 senetler: Önemli ispat araçlarından biri de senetlerdir. Senet inkar edilirse, inkar edene birkaç satır 

yazdırılarak senedin yazısıyla karşılaştırılır. 

                                                                          İSLAM ÖZEL HUKUKU 

 Kişilik : İslam hukukunda insanlar özgür ve kul(köle) olmak üzere ikiye ayrılır.Bunlardan yalnız özgürler 

hakkın sujesidirler, yani kişisidirler. Kişiliğe ilişkin hükümler Fıkıh’da “Ehliyet” adı altında toplanmıştır. Kızlarda 9, 

erkeklerde 12 yaş erginliğin başı ve her ikisinde de 15. Yaş erginleşmenin sonu sayılır.  

 Kölelik: İslam hukukunda kula “Memlûk”, “Abd” veya “Rıkk” adı verilir. Dar ül-İslam’da yaşayan insanlar 

Müslüman ve Zimmî olarak başlıca ikiye ayrıldıkları gibi, özgür ve köle olmak üzere de ikiye ayrılırlar. Köleliğin 

İslam hukukunda iki şekli vardır; Savaşta tutsak düşmek, köle olarak doğmak. Kölelik mirasçılığı tanıklığı engeller. 

Köleliğin çeşitli yollarla sona ermesi mümkündür; bir bedel karşılığı, bir suçun kefareti yada karşılıklı olarak köle 

azatlanabilir. Efendisinden çocuğu olan köle kadın, efendisinin bu çocuğu kabul etmesi ile “Ümmü’l Veled” (çocuk 

anası kul) statüsüne girer ve efendinin ölümü ile özgürlüğüne kavuşur, çocuk da doğuştan özgür sayılarak babasına 

mirasçı olur. Eski efendi azadladığı kölenin Mevlası olur.  

                                                                     AİLE HUKUKU 

 Hukuk tarihinde genel olarak evlenme ve kadının hukuksal durumu: Doğada evcil hayvanlar dışında, 

birlikte yaşayan hayvanların hepsi monogamdırlar(Tek eşlilik). Dünyada kadın ve erkek nüfusun birbirine eşit 

olduğunu düşünüldüğünde en doğal ve olması gereken budur. Ancak Çapul akın ve savaşlar sonunda erkeklerin az, 

kadınların çok olduğu toplumlarda ve bir de kadına iş gücü olmak bakımından ayrıca değer verilen ekonomik 

sistemlerde, erkeklerin çok kadınla evlenmeleri(poligami) gerçekleştiği görülmektedir. 

 Evlenme aynı klan içinde olursa “Endogami” farklı  klanlar arasında gerçekleşirse “Ekzogami”  adı verilir. 

 -satış evlenmesi: Erkek evleneceği kadını velisinden satın alır. 

 hizmet evlenmesi: Kimi zaman erkek, kadının velisi yanında bir süre hizmet ederek kadını almaya hak 

kazanır. 



 deneme evlenmesi: Cermenlerde olduğu gibi diğer bazı toplumlarda da evlenecek erkekle kadın, 1-2 yıl 

bir arada yaşarlar, kadın gebe kalırsa evlenirler. 

 değiş tokuş veya trampa evlenmesi: Az rastlanmakla birlikte, bazen iki erkek ya sürekli olarak veya belli 

bir zaman için karılarını değiştirirler.  

 Atina’da koca zina eden karısını öldürebilirdi. Kız babasının hareminde ve onun velayeti altında yaşardı, 

baştan çıkmış kız köle olarak satılabilirdi.Sparta’da kadınlar erkeklere eşdeğer haklar elde etmişler ticaretle 

uğraşmaya başlamışlardır bunun sebebi ise Isparta’da erkeklerin sürekli olarak asker kamplarında yaşamalarıdır. 

 Roma’da tarih öncesi dönemde tek kadınla evlenme usulünün bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 İslam’da Evlenme ve hükümleri: 

 İslam hukukunun o dönemde kadın haklarında yaptığı devrim tarihte eşsizdir. İslam hukuku esas 

bakımından tek eşliliğe dayanır(monogami). Evlenme ile erkeğin kadın üzerinde elde ettiği haklara karşılık olarak 

erkeğin kadına değerli bir şey vermesi gerekir ki, buna “Mehr” denir. Erkeğin sosyal durumu kadınınkinden aşağı 

olmamalıdır. Bir erkek kendisinden aşağı sosyal statüye sahip bir kadınla evlenebilir ancak bir kadın evlenemez. 

Evlenme ile karı koca arasında “mal ayrılığı” rejimi uygulanmıştır ve mehr ise kadının malı sayılmıştır. Kadı veya 

sadece bu işle görevlendirilen bir memur ya da kadıdan evlendirme izin ve yetkisini alan bir din adamı önünde 

yapılmasına yol açmıştır.  

Osmanlı devletinde Kadı’lar nikah akdini kıymakla görevlendirilmişlerdir. Bu izinname olmaksızın kıyılan nikahlar 

da İslam hukukuna uygun olarak geçerli sayılmışlardır. Osmanlı Devleti’nde Aile hukukunu tedvin eden ilk 

düzenleme 1917 tarihli “Hukuk-i Aile kararnamesi”dir. Bu kararnamede Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin 

evlenme ve boşanmaya ilişkin o zamana değin uyguladıkları hükümler ayrı ayrı bölümlerde bir araya getirilmiştir. 

Nişanlanmayı ilk kez bir hukuksal kurum olarak düzenlemiş, evlenmede yaş sınırı getirmiş(kadın için17, erkek için 

18) ve daha erken evliliğin velinin izniyle mümkün olabileceğini kabul etmiştir. Bu kararname çeşitli baskılar 

sonucunda 1919 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabul edilerek bu alandaki 

boşluk giderilmiştir.  

 Evliliğin sona ermesi: İslam hukukunda evlilik dört nedenden sona erer. (ölüm, boşanma=talak, 

fesih,lisan) 

 Ölüm: 4 ay 10 günlük bir iddet(bekleme) süresi mevcut iken kullar için bu süre 2 ay 5 gündür. Kadınlar 

eğer gebe iseler doğuruncaya kadardır bu süre. 

 Boşanma(talak): İslam’dan önce boşanmak yalnız erkeklerin hakkı iken İslam boşanma hukukunda kadının 

lehine değişiklikler yapmıştır. Talak kocanın tek taraflı boşanma yetkisi olup bir kadı kararına ihtiyaç yoktur.  

Boşanma nedeniyle iddet süresi içinde kadınları kocaları geri alabilmeleri ancak iki defaya mahsus ve mehr ise geri 

alınamamaktadır. Üç kez boşanan bir kadını eski kocanın geri alabilmesi için o kadının başka biriyle evlenmiş 

olması ve sonra ondan boşanmış olması gerekmektedir.  

 Talâk’i Ric’i veya cayılabilir boşanma: Evlilik tümüyle ortadan kalkmaz. Boşanma ancak bekleme 

zamanının geçmesi ile kesinleşir.  



 Talâk’i Bâyin (veya ayrıca boşanma): İki türlü meydana gelir. 

 1-Erkek karısını boşarken, boşanmanın ayırıcı olduğunu gösteren bir söz veya işaret kullanır.örnek; benden 

ayrı ol, bundan sonra zevcem değilsin vb. veya seni Talâk’i Bâyin ile boşadım gibi. Bu şekilde boşanma gerçekleşir 

ve bekleme süresi (iddet) süresi işlemeye başlar. Bunların arasındaki ayrım ise birinde bekleme süresi içinde 

yeniden evlenme mümkün iken , ikincisinde ise bekleme süresi içinde yeniden evlenme gerçekleşmezse Talâk’ı 

Ricci’ye göre bu kesin boşanma olur.  

 -Talâk’ı Selâse(veya üçlü boşanma): İster dönülebilir boşanma ile ister ayırıcı boşanma ile olsun, erkek 

aynı kadını erkek aynı kadını üç kez boşadı mı, üçüncü boşanmayı ifade eden sözün söylenmesinden başlayarak 

evlilik kesin olarak sona erer ve üçlü boşanma kuralları yürürlüğe girer. Üç kez ayrı ayrı boşayacağına, erkek üçünü 

arka arkaya veya birlikte söyleyerek de aynı sonucu elde edebilir. Anlatılan her üç boşanmada da, erkeğin bu yolda 

söyleyeceği herhangi bir söz yeter. Bu sözün latife (şaka ) olarak söylenmesi hukuksal amaçların doğmasına engel 

olmaz. Bu durumda erkekle kadın yeniden evlenmek isterlerse, kadının bekleme zamanını geçirmesi, başka bir 

erkekle evlenmesi, ondan da boşanması, yeniden bekleme süresini geçirmesi ve usulüne uygun bir nikahla eski 

kocasına varması gerekir. İşte buna “Hülle” adı verilir. 

 Fesih: Fesihe evlenme bağıtının tarafları veya kadı karar verir. Bunun için evlenme sözleşmesinin yerine 

getirilmemesi, erkeğin kadına birkaç kez kötü ve ağır sözlü davranışta bulunması, aralarının açık olması, erkeğin 

kadını besleyip barındırmamasından kaynaklı olarak da boşanma sebepleri olarak yer alır.  

 Lian: Lanetleşmek anlamına gelen lian karısına zina isnat eden, ancak iddiasını dört erkek tanıkla ispat 

edecek durumda olmayan kocanın girmek mecburiyetinde olduğu bir yol ve karısından ayrılmak ve doğacak 

çocuğun nesebini reddetmek için başvuracağı bir çaredir. Dört kez gerçeği söylediğine yemin etmesi ve beşinci kez 

de eğer yalan söylüyorsam Allah’ın Laneti Üzerime Olsun demesi ile başlar. Kadın da buna karşın, kocasının yalan 

söylediğine dört kez yemin eder ve eğer doğru söylüyorsa Allah’ın gazabı üzerime olsun demesi gerekmektedir. 

 Nesep: İslam hukukunda bir kadının evlenmesinden altı ay geçtikten sonra ve evliliğin liandan başka bir 

nedenle sona ermesinden itibaren de iki yıl içinde doğurduğu çocuğunun babası kocadır. İmam Şafi’ye göre bu 

süre dört(4) yıldır. Diğer imamlar ise bu süreyi 5 ila 7 yıl olarak belirlemişlerdir. 

Velayet: Başlangıçta yalnız babanın veya matrilokal ailelerde de ananın velisinin, sonraları ana ve babanın 

çocukları üzerinde, onların eğitimlerini ve bakımlarını sağlamak ve mallarını yönetmek için sahip oldukları 

haklara(daha çok yükümlü bulundukları görevlere) velayet adı verilir. Roma’da bütün aile Pater 

Famillias’ın velayeti altında bulunduğu halde, eski Yunanistan’da oğullar 18 yaşına geldikleri zaman 

üzerlerindeki velayet hakkı kalkardı. Sonraları kadın, haklarını elde edince, babanın yanında ve babanın 

bazı üstünlükleri olmakla birlikte, anaya da velayet hakkı tanındı. 

 İslam’da velayet: Babanın oğullarının erginleşinceye kadar, kızlarına da evleninceye kadar bakmak ve 

onları eğitmek vazifesidir. Temyiz kudreti bulunmayan veya hayatlarını kazanamayacak bir sağlık durumunda 

bulunan oğullarına baba, erginleştikten sonra da bakmak mecburiyetindedir. Bu vazifesini yerine getirmeyen bir 

babayı kadı Ta’zir ile cezalandırabilir. Ana da çocuklarına bakmak ve onları yetiştirmekle vazifelidir. Çocuklar 

muhtaç ana ve babalarına olduğu gibi kendileriyle evlenmesi yasak olan bütün hısımlarına da bakmak 

zorundadır.(Nafaka).  



 Evlat edinme: Araplar arasında evlat edinmenin pek yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Hatta Hz. 

Muhammed’in bile bir evlatlığı bulunduğu bilinmektedir. Ancak sonradan bir âyet evlat edinme kurumunu 

İslamiyet için kaldırmıştır. Bundan ötürü İslam hukukunda evlat edinme yoktur. Böylece bugünkü hukukumuzda 

evlat edinme ile doğan nesep ve mirasçılık ilişkileri İslam hukukuna yabancıdır. Yalnız evlat edinmeyi andıran ve 

“Ahd-i Muvalât”(Mevlalık akdi) denilen bir bağıt vardır. Nesebi belli olmayan bir kimse diğer bir kimseye; “Sen 

benim mevlam ol, ölünce malıma vâris ol, diyete bağlı bir suç işlersem Âkilem olup diyetimi öde” der ve beriki de 

bunu kabul ederse, yapılan bağıta “Akd-i Muvalât denir. 

              VAKIF 

Medeni kanunumuzda “bir malın belli bir amaca tahsisidir.” Şeklinde tanımlanabilir. Bu kurum 1967ye 

kadar “ tesis” olarak geçiyordu. Tarihin her zamanında bir malın dinsel bir amaca tahsis edilerek vakıflar 

meydana getirilmiştir. Bu vakıflar diğer dinlere göre İslam ülkelerinde daha çok kurulmuşlardır. 

 Hanefi mezhebinden İmameyn’e göre vakıf: “Bir aynı Allah’ın mülkü hükmünde olmak ve menfaatleri 

halka (İbadullah) ait olmak üzere hapis ve tevkif etmektir.” Türkler bu içtihatı tanımışlardır. 

Vakıfların çok olmasının bir sebebi de, İslam miras hukukunun hükümlerinden kaçınmak isteyen 

kimselerin mallarını yakın hısımlarından, daha çok çocuklarından birine veya bir kaçına vakfetmekle bu 

amaçlarına erişmiş olmalarıdır. 

İslamiyetten önce Araplarda vakıf kurumunun var olduğuna dair ize rastlanmadığı gibi, Kur’an’da da vakıf 

hakkında açık bir hüküm bulunmamaktadır. İslam vakıf kurumunun temeli daha çok hadislere 

dayanmaktadır.İslam hukukunun vakıf için saptamış olduğu kuralların en önemlileri şunlardır: 

• Vakfeden kişi (=vakıf) bakımından: 

Bir aynı vakfeden kişiye vakıf denir. Vakıfın ergin, mümeyyiz ve özgür olması, borçtan veya 

savurganlıktan ötürü kısıtlı olmaması ve vakfetmek istediği ayn üzerinde sınırsız mülkiyet 

hakkının bulunması gerekir. Vakıf iradesini serbestçe açıklamış olmalıdır. Çok borçlu birisinin ağır 

hastayken ve ölmeden önce son bir yıl içinde yaptığı vakıfları bozdurabilirler. 

 

• Vakfedilen ayn bakımından: 

Vakfedilecek ayn sürekli, yani bozulmaz ve değişmez olmalı, bundan başka, bir yarar 

sağlamalıdır. 

aslında yalnız taşınmaz malların vakfedilebilirse de, taşınabilir malların da vakfedilip 

edilemeyeceği konusunda anlaşmazlık vardır. Gerek Hanefilerin bir bölümü gerek Şafiiler ve 

Malikiler bunların da vakfedilebileceğini kabul etmektedirler. Ancak bu gibi malların da bir yarar 

sağlayabilecek durumda olmaları gerekir. Örneğin faiz yasak olduğu için para vakfedilmez, ancak 

sıkıntıda olanlar için faizsiz para borç olarak vakfedilebilir. Osmanlı devleti’nde Şeyhülislam 

Ebusuud Efendi’nin bir fetvası ile nakit paranın vakfedilebileceği kabul edilmişti. 1914 yılında 

vakıf paraların işletilebilmesi için “Evkaf Bankası” kurulmuştur. 



Bir taşınmaz maldaki düşerge de vakfedilebilir. Ancak mescit veya mezarlık yapılmak üzere böyle 

bir düşerge vakfedilemez. Aynı zamanda ayn bilinir ve belirli olmalıdır. 

Yalnız ölüme bağlı olmak, hayra tahsis edilmek ve terekenin 1/3 ünü geçmemek üzere, bir kimse 

diğer bir kimsede olan alacak hakkını vakfedebilir. 

 

• Biçim bakımından: 

Vakfın meydana gelmesine sebep olan irade beyanı bir şekle bağlı değildir; vakfedenin 

iradesinden vakıf yapmak istediği açıkça anlaşılıyorsa , vakıf meydana gelmiş sayılır. Karşı tarafın 

kabul etmesi gerekir. Susmak kabul sayılır.  İradeyi yalnız ile açıklamış olmak yetmez, bunu hiç 

olmazsa iki kişiye bildirmek gerekir. 

 Vakıfların tescil edilmeleri gerekmektedir. Kadı belli bir deftere hükmünü yazarak tescil yapar. 

Ebu Hanife ye göre vakıf, ölüme bağlı olmayan vakıflardan her zaman cayabilir. İmam Yusuf a 

göre vakıf kesin bir hukuksal eylemdir, bundan cayılamaz. İmam Muhammed ise vakfedilen ayn 

mütevelliye teslim edildikten sonra vakıftan cayılamayacağını kabul etmiştir. 

Osmanlı devletinde hicri 1543-44 yıllarında Ebusuud Efendi’nin çıkartmış olduğu bir fetva ile 

kadıların borçu kimselerin vakıflarını tescil etmeleri yasaklanmıştır. 

 

• Vakfın amacı bakımından: 

Vakfın bir amacı olması ve bunun Allah’a yaklaşmayı sağlaması gereklidir.Bir Müslüman vakfının 

geliri gayrimüslim yoksullara, bir gayrimüslim vakfının geliri de Müslüman yoksullara tahsis 

edilebilir. Ancak bir Müslüman kilise yapımı, bir gayrimüslim de camiiçin vakfedemezler.Vakfın 

belli bir amacı olmalı ve bu açık olarak belirtilmiş bulunmalıdır. 

Başlıca 2 türlü vakıf yapılır: 1-bir hayra tahsis edilmiş olan, yani Hayri  vakıflar; 2-zürri vakıflar, 

yani evlad ve ahfada tahsis edilmiş olan ve asıl amacı sonunda gene yoksullara yardım olan 

vakıflar. 

 

 

 

  

Zürri vakıflar memleketimizde hala vardır. Ancak medeni kanunumuz 372.maddesi yeniden 

böyle vakıfların kurulmasını yasaklamıştır.Bir vakfın koşullarını vakıf bile değiştiremez. 

 

• Vakfın yönetimi: 



Vakıfları mütevelli adı verilen bir kişi yönetir ve bu işe karşılık bir ücret alır. Mütevelli ergin, 

mümeyyiz, doğru ve bir vakfı yönetebilecek yetenekte bir kişi olmalıdır.mütevelli olarak bi çocuk 

gösterilmişse  ergenleşinceye kadar onun yerine “kaymakam” atanır. 

Mütevellileri denemek kadının vazifelerinden birisidir.Vakfın geliri(galle) önce vakfedilen şeylerin 

sürekliliğini sağlamak için sarf edilir artan kısmı ise amaca tahsis olunur. 

 

• Özel vakıf çeşitleri: 

Vakıf hakkında şimdiye kadar gördüklerimiz olağan ve sahih vakıflar, yani bir kimsenin kendi 

mülkü olan topraklar üzerinde kurduğu vakıflar hakkındadır. Bir de vakıfların bu ana şeklinden 

ayrılan bazı diğer şekilleri vardır.1- Vakf-ı Gayrisahih; 2-Mukataalı Vakıf; 3-İcareteynli vakıf; 4-

Avarız Vakıfları. 

 

fa) Gayrisahih vakıf veya tahsis: Vakfedilecek mal üzerinde vakıfın sınırsız mülkiyet hakkına sahip olması 

gerektiğini söylemiştik. Yalnız hükümdarlar devlete ait toprakların belli bir kısmının gelirlerini bir hayır 

işine vakfedebilirler ki, buna Vakf-ı Gayrısahih veya Tahsisat adı verilir.  Bu vakıflar Feraiz hükümlerine 

tabi olmayıp, özel yasalara göre intikal ederler. 

fb) Mukataalı Vakıflar: Bu tür vakıflar, “mukataa” adı verilen yıllık bir kira bedeli karşılığında kiraya 

verilen boş ve hiçbir gelir sağlamayan vakıf arazileridir. Harap olmuş boş arazilere yapı kurulabilir, 

ağaçlandırılabilir bağ haline getirilebilir. Bu durumda bunları yaptıranın mülkü kendine ait olur ancak bu 

malikler her yıl toprak parası verirler. 

fc) İcareteynli Vakıflar(iki icarlı vakıflar):  Müstegallat-ı Vakfiyye kiraya verilerek veya işletilerek 

Müessesat-ı Hayriyeyyeye gelir sağlanır, bu gelirle Müstegallat-ı Vakfiyye onarılır ve sürdürülürdü. Ancak 

İstanbul ve diğer büyük şehirlerde zamanla yangın ve deprem sonucu birçok müstegallat-ı vakfiye harap 

ve bunların arsaları da gelir getirmez olmuşlardı. Hicri X yy. Sonuna doğru “zaruretler memnu olan 

şeyleri mubah kılar” hukuk kuralına uyularak İslam vakıf hukukunda bir yenilik, bir değiliklik yapıldı ve 

İcareteyn usulü kabul edildi.bu tür vakıflar anca padişah izniyle kurulabilirdi. Bu usulde, boş vakıf arsası 

üzerinde yapı yapıp ta ondan yararlanmak isteyenden, yapının değerine hemen hemen eşit bir bedel 

alınmaktaydı. Bu bedelin adı “İcare-i Muaccele” denilmekteydi. Bu vakıf arsası üzerinde yapılanlar vakfın 

mülkü olurdu. 

 

Mukataalı ve icareteynli vakıflarda ortak nokta, vakıf yapılarının veya arazilerinin çeşitli nedenlerle 

tamamen harap olması ve onlardan hiçbir gelir sağlanamamasıdır.1912 yılında çıkarılan “Muvakkat 

İntikal Kanunu”ndaki intikal hükümleri, üzerinde mülk yapı ve ağaç bulunmayan mukataalı ve icareteynli 

vakıflar hakkında da uygulanmıştır. 



fd) Avarız Vakıfları: geliri bir köy veya mahalle halkının beklenmedik ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 

kurulan vakıflardır. 

 Osmanlı Devlet’inde vakıflar üzerinde devlet denetimi: Osmanlıda II.Mahmut tarafından kurulan Evkaf-ı 

Hümayun Nezareti Mazbut Vakıfları ( Padişahlara ve ailelerine ait olan Selatin Vakıfları ile mütevellisi 

kalmayan veya idaresi mütevellileri tarafından Nezaret’e devredilmiş olan vakıflardır.) idare etmeye ve 

Mülhak Vakıfları(mütevellileri tarafından idare edilen, Evkaf Nezareti’nce denetlenen zürri vakıflar, 

cemaat vakıfları ve bazı sanat sahiplerine mahsus vakıflardır) denetlemeye başladı. 

 

 Mütevellileri tarafından idare edilen, vergiden muaf tutulan Müstesna Vakıflar(Mevlana  vakfı, gazi 

Evranos bey vakfı gibi bazı din büyüklerine ve gazilere ait 8  adet vakıftır.) Evkaf Nezareti’nin denetimi 

dışında kalmıştır. 

Müstesna vakıflar 1923 tarihli Tekke ve Zaviyeleri kapatan Kanunla kaldırılarak geliri olanlar Vakıflar 

iradesine, diğerleri Milli Eğitim’e ve Özel idarelere devredildi.1935 Vakıflar Kanunu artık vakıf malların 

mukataa ve icareteyn usulüne bağlanamayacağını kabul ederken, mukataalı ve icareteynli vakıfları da 

tavsiye etti. 

F. İslam Hukukunda Borçlar ve Bağıtlar 

İslam borçlar hukuku hakkında genel hükümler konulmamış olduğu gibi, genel borç kuramları İslam 

hukukunda işlenmemiştir.Ayni haklara da ayrı bir yer verilmemiş olup, mülkiyetle ilgili hükümler 

“Muamelat” adı verilen borçlar hukuku  arasında yer almıştır. İslam hukukunda borçlar 3 sebepten 

doğar: 

A)İki yanın da iradesi dışında kendiliğinden veya bir eylemden ya da cürümden doğması.Örneğin rüzgarın 

tavuğu diğer çiftliğe uçurması; damdan düşüp adam öldürmek 

B)Yalnız bir yanlı iradeden doğması.Örneğin isteyerek bir haksız fiil veya tek yanlı  hukuksal tasarruf 

C)İki yanın iradesinden doğması.Örneğin bir bağıt ya da sözleşme ile  

  Ayrıca haksız mal iktisabı da borç doğuran sebepler arasında yer almıştır. 

 İslam borçlar hukukunda bağıt merkez konumdadır. İslam borçlar hukukunda daha çok bağıtlara yer 

verilmiş ve çeşitli borç doğuran bağıt tipleri tek tek en ince ayrıntısına kadar incelenmiştir. Bu bağıtların 

içinde de özellikle satış bağıtına ( AKD-İ BEY’İ) önemli bir yer verilmiş ve mülkiyetle ilgili konular da satış 

bağıtında hükme bağlanmıştır. 

 Bağıtlarda şu 3 öge aranır: 1)tarafların ehil olmaları, 2)tarafların serbest irdelerin açıkça belirtilmiş 

bulunması ve  3) mahal (konu). 

 Mülkiyetin geçişinde şuanda olduğu gibi teslim gerekli değildir; satıcının mülkiyeti geçirme niyetine 

sahip olması bunun için yeter. Ancak karz, ariyet, rehin ve hibe gibi bağıtlarda, teslim vuku bulmadıkça 

icabı yapmış olan, icabı kabul edilmiş olsa dahi cayarak teslimden vazgeçebilir. 



Hıyar ul-Rüye : kabulden sonra kabul eden bağıtın konusunu gördükten sonra bağıtı feshedebilir. 

Hıyar ul-Ayb: kabul eden bağıtın konusunu ayıplı bulursa, gene bağıtı feshedebilir. 

vekalet şirket gibi sözleşmeler de esas bakımdan kolayca feshedilebilirler. 

Hibede hibe eden, cayıp verdiğini geri isteyebilir ancak karı koca akrabalar arasında hibeden dönülemez. 

En önemli bağıt sayılan satı bağıtını fakihler geniş anlamda “ malı malla değiştirmek” diye 

tanımlamışlardır. 

Asıl bey’i : malın para ile değiştirilmesi                bey-i mukayeze : trampa 

bey-i sarf : paranın para ile değiştirilmesi  bey-i selem : peşin para ile veresiye mal almak. 

İslam hukukunda ipotek yoktur.  

İslam hukukunda bugünkü gibi anlamda ortaklık olmadığı gibi, anonim ortaklık da yoktur. Ortaklar 

birbirine kefil olmadıkları gibi, her ortak istediği zaman ortaklığı feshederek çekilebilir. Ortaklardan 

birinin ölümüyle ortaklık bozulmuş olur.Fıkıhçılar bir yanın sermaye ve bir yanın da iş koymasıyla 

meydana çıkan ve Şirket-i Mudarebe adı verilen bir ortaklık da kabul etmişlerdir. 

 İslam Hukukunda Mülkiyet 

Her ne kadar Kur’an’daki birçok ayet toprağın  da gök gibi Allah’ın mülkü olduğunu bildirirse de, kişilerin 

mülkiyet hakkı İslam hukuku tarafından kabul edilmiştir. Allah gerçek malik, kişiler ise mecazi malik 

sayılırlar. 

Ondalıklı toprak( araz-i uşriyye) : fethedilen toprakların askerlere mülk olarak bölüştürülmesi. 

Haraçlı toprak ( araz-i haracciye) : Müslim olmayan ehl-i kitaplara mülk olarak tanınan topraklara denir. 

İslam hukukuna göre mülkiyet hakkının 3 ögesi vardır: 

1)Rakabe : bir ayn üzerinde hakim olabilme kudreti 

2)Yed : bir ayna maddeten malik olma veya elde bulundurma( zilyetlik) 

3)Tasarruf  : ayndan yararlanma veya bunun üzerinde istenilen hukuksal işlemi yapabilme gücü 

Boş bir toprağı şenlendiren (ihya eden) kişi o toprağın mülkiyetini kazanır; ancak bu  toprağın daha eski 

bir maliki bulunmamalıdır. Çünkü İslam hukukunda zaman aşımına yer verilmemiştir. Eski malik mülkünü 

daima geri alabilir. Ancak bunun doğuracağı zorluk ve karışıklıkları önlemek için, fıkıhçılar 36 yıllık bir 

zamanaşımı kabul edilir. Osmanlılarda ise mülk topraklar üstündeki tasarruf hakları için 15 yıllıktır. 

 

Devletin mülkü sayılan miri topraklar ve vakıf idaresinin toprak üstündeki rakabe hakları için 36 yıllık 

Miri topraklar üstündeki tasarruf haklar için de 10 yıllık zamanaşımı kabul edilmiştir. 

Bu zamanaşımları yalnız yargıcın davaya bakmaması sonucunu doğurur.yani zamanaşımı, yargılama 

usulü bakımından bir hüküm ifade eder. Ancak hükümdar kadıları bu gibi davalara bakmaya da yetkili 

kılabilir. 



İslam hukuku 1926 yılına kadar medeni hukuk alanında yürürlükte kalmıştır.Hicri 3.yy.dan sonra içtihat 

yolu kapanmış, bu zamandan sonra meydana çıkan sorunlar karşılanamamıştır. Bu da İslam hukukunun 

ilerlemesini durdurmuştu. 

            OSMANLI DEVLETİ’NİN KAMU HUKUKU VE ÖRGÜTÜ 

Belgeler 

Osmanlılar her yönetim işleminin belgelemişlerdir. Merkezde düzenlenen belgelerin suretlerini 

defterlere işlemişler, merkeze gelen belgeleri de titizlikle saklamışlardır. İstanbul’un başkent olmasıyla 

birlikte bürokrasinin düzene girmesi sonu belgeler milyonları aşmıştır. Bu belgelerin en büyük bölümü 

Başbakanlık Osmanlı  arşivinde bulunan depolardadır. Bu arşivlerde ki belgeler bilimsel yöntemlerle 

sınıflandırılmakta ve tasnif edilmektedir. 

Topkapı Sarayı Müzesi’nde sayıca az fakat nitelikçe çok değerli belgeler vardır. Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nde özellikle toprak hukuku ile ilgili belgeler bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

arşivi de çok önemlidir. Hemen her Avrupa ülkesindeki arşivlerde de değerli Osmanlı belgelerine 

rastlamak mümkündür. 

Osmanlı bürokrasisinde esas yöntem deftere kayıt idi. Merkezden gönderilen belgeler ilk önce niteliğine 

göre aynen ya da özet olarak deftere kaydediliyordu. Böylece, o belgeler türlü nedenlerle yitirilmiş olsa 

bile, hepsinin resmi kayıtları arşivlerde ki binlerce defterde bulunmaktadır. Bu defterlerin en önemlileri 

Mühimme Defterleridir. Merkez bürokrasisinin en önemli belgeleri kaydedilirdi. Özellikle yerel 

müzelerimizde saklanan Şer’i Mahkeme Sicilleri  kadılara gelen her türlü işin yazıldığı kaynaklardandır. 

Anılar, Seyahatnameler, Sefaretnameler, İlk elden Tarihler 

Anılar: Osmanlıda belli bir süre yaşamış yabancıların anılarını yazdıkları olmuştur. Devlet adamları ise 

Tanzimat dönemine değin anılarını pek yazmamışlardır. 

Seyahatnameler: Osmanlıda türlü çıkarları olan devletlerin bilim adamları sistemli yolculuklar yapmışlar 

ve özellikle arkeoloji, coğrafya, tarımsal yaşam gibi konularda çok önemli seyahatnameler yazmışlardır. 

Sefaretnameler: Osmanlıya diplomatik görevlerle gelenler bu hizmetlerini nasıl yürüttükleri ya resmi 

yada özel amaçlarla yazmışlardır. Siyasal tarih, devletler hukuku açısından değerli kaynaklardır. 

İlk Elden Tarihler: Olayların saptanması için Vakanüvis yani olay yazıcısı denen kişiler görevlendirilmiştir. 

Olayların içinde yaşamış kişilerdir. Doğrudan doğruya iletilmiş bilgilerdir. Fakat kendinden önceki olayları 

ele aldığında ilk elden olmaz 

Nasihatnameler 

Hükümdarlara yada önemli yöneticilere NASİHAT biçiminde kaleme alınan bu eserlerde devlet 

örgütünün bozuk yanları gösterilmiş, bunları düzeltme yolları araştırılmıştır. Devlet örgütünün geçmiş 

yılları ile yazılan tarih karşılaştırılmıştır. 



Diğer Kaynaklar 

Genel nitelikli tarihler, devlet örgütü üzerinde yapılan genel araştırmalar, bazı hukuksal ve toplumsal 

kurumları inceleyen monografiler, ikinci derece kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

 Osmanlı Devletinin Öğeleri 

A) Genel Olarak 

Devlet 3 öğeden oluşur bunlar ülke, insan topluluğu, egemenliktir. Bu 3 öğeden biri bulunmazsa 

devletten bahsedilmez. 

B)Ülke 

Osmanlı ülkesini Anadolu Selçuklularının verdiği ufak bir toprak parçasını durmadan büyüterek fetih 

esası ile hareket etmiştir. Fetih esası İslam hukuku ve dönemin gerekliliklerine uygun olarak sağlanmıştır. 

İlerleyen yıllarında sözleşmeler ile sınırlarını korumaya çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Çok güçlü bir 

merkezi yönetim ile genişlettiği toprakları kendisine sıkıca bağlamıştır.  Ulusçuluk akımları ile güç 

kaybetmiştir.  

İlk zamanlar ülke bey ailesinin ortak malı sayılmış daha sonra yalnız hükümdarın malı olarak görülmüştür. 

İlerleyen zamanlarda Osmanlı devletinin mülkü sayılmıştır ülke. Padişah malı devlet malına dönmüştür. 

C)Egemenlik 

Devlete devlet olma niteliğini kazandıran güçtür. Hukuk kuralları koyma, kaldırma ve değiştirme, onları 

yürütme, ülkeyi yönetme gücüdür. Egemenlik tek elde toplanırsa monarşi, ulusa ait ise demokrasidir. 

Bölünemez, devredilemez. 

Osmanlı devletinin temelinde ki kurucu ve hukuk yapıcı güç bizim için egemenlik kavramıdır. İslam 

hukukuna göre egemenlik tanrıya aittir. Halifeler sadece devlet başkanlarıdırlar. İslam esaslarıyla 

kısıtlandırılmıştır. Egemenliğin sahibi değillerdir. İlerleyen zamanlarda Halifeler rahat davranmaya 

başlamışlardır. Kendilerine öyle olmamasına rağmen ,dinsel bir başkan gözüyle bakılmıştır. Siyasal 

yetkileri vardır. Ayrıca egemenliğin tanrıdan gelmemesine kanıt olarak seçimle başa gelmeleri örnektir. 

Türklerde ise egemenlik tanrısaldır. Gök tanrı bir aileye yönetme hakkı verir. Mutlak olarak bu hakka 

sahip olurlar. Devlet ailenin ortak malıdır. Ailenin her bireyi bu egemenlik hakkını kullanabilirdi. Büyük 

aile ferdi otorite kurarsa aile bir arada kalır aksi halde dağılırdı. İstedikleri gibi kural koyabilirlerdi. 

İslam’a girdikten sonra bazı sıkıntılar meydana gelmiş halife ile bunlar giderilmiştir. Türk egemenliği ile 

İslam’da ki Tanrı egemenliği perçinlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet zaman içerisinde Eski Romanın 

İmperium denilen evrensel egemenlik anlayışını Osmanlı Hükümdarına atfetmiştir. Egemenliğin bir kişide 



toplanma konusunu meydana getirmiştir. Yavuz Sultan Selimin Mısırı fethetmesi ile göstermelik 

halifeliğe son vermiş ve padişahın yetkilerini daha da arttırmıştır. Böylece Fatihin Mutlak hükümdar 

modeli daha da güçlenmiştir.  

D) İnsan Öğesi 

Çok uluslu bir yapı ile karşı karşıyayız. Uzun süre ulusçuluk bilincine sahip olmadıkları için başarılı bir çok 

uluslu yapı oluşmuştur. Ulusçuluk akımları ile sıkıntılı dönemler yaşamıştır.Vatandaşlar Müslümanlar ve 

Zımmiler olarak 2 ana gruba ayrılır. Devlet hizmeti ile ilgilenenler haricine Reaya denilirdi. 

a) Askeri Sınıf 

aa)Niteliği ve Gelişimi 

Osmanlıda Askeri Sınıf asıl anlamı olan savaşçı kavramı ile sınırlı kalmamıştır. Padişahtan berat alan 

herhangi bir devlet hizmetine girenler askeri olurlardır. Askeri-reaya ayrımı vergi yönünden arz eder 

çünkü askeri sınıf vergiden çoğunlukla müstesna olurdu. Askeri sınıfa girmiş olanlar tekrar berat 

almaksızın askeri sınıftan sayılırlardı. Askeri sınıfın aileleri de koşulları sağladığı vakit askeri sayılırdı. İş ve 

kazanç hayatına atılırlarsa askeri nitelikleri kalkardı. Zamanla ulema ve padişahın kulları olarak ikiye 

ayrılmıştır. 

ab) Ulemanın Dışındaki Askeri Sınıf 

1) Niteliği 

Fatih dönemine kadar ulema-ulema dışı ayrımı yoktur. Fatih döneminde ulema yargı din ve eğitim harici 

işlerle uğraştırılmamıştır. Bunun dışında ki görevlilerse padişahın kulları sayılmıştır.   

2) Kul sistemi, Ortaya çıkması ve Gelişimi 

Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren yayılmacı politika ile fetihçi azınlığın azalacağı düşüncesi ile 

fethedilen yerlerden Müslümanlılaştırılarak ordu hizmetine alımla olmuştur. Acemi ocağı 14.yy’de 

Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa tarafından I.Murat zamanında kurulmuştur. Böylece oluşmaya 

başlayan yeniçeri birliklerine Kapı Kulu denilmiştir I.Murat döneminde. Amaç aynı zamanda merkezi 

otoriteyi güçlendirmek ve feodal yaşam süren beylere karşı egemen güç olmaktı. Abbasilerden gelen bir 

gelenektir ve özgün bir sistem değildir. 

1402 yenilgisi ile başlayan fetret dönemi ile devletin Acemi Ocağı işlevselliğini kaybetmekle fetihler zaten 

azalmıştır ve Acemi ocağından devlete kul alımı durmuştur. Fakat asker ihtiyacı nedeni ile daha hızlı bir 

yönteme başvurulmuştur. Daha sert yöntemlerle Acemi ocağı sistemini entegre ederek Devşirme sistemi 

getirilmiştir. 

II. Mehmet tarafından geliştirilen devşirme sistemi devlete yetki kullar yetiştirmiştir. Fakat vezir-i azamlık 

makamına kadar yerleşmeye başlayan devşirmeler ile zaman içerisinde devletin önemli kademelerinde 

Türk gücü kırılmıştır ve önemli makamlara devşirmeler getirilmiştir. Fatih dönemimde bu durum öylesine 

benimsenmiş olur ki Ulemadan olan hocası Molla Güraniyi yüksek bir makama atamak istediğinde “Bu 



tür makamlar padişahın kullarına ait değildir” cevabı almıştır.Fakat yinede padişahın egemenliği tam idi. 

Devlet işlerinde ki kişiler onun köleleri idi. Zaman içerisinde ulema dışında ki bütün askeri sınıf kul sayıldı. 

3) Kul sisteminin Hukuksal Niteliği ve Sonuçları 

Devşirme Kul sistemini şeriat açısından açıklamak biraz zordur. Hükümdarın yasama yetkisi ile konulduğu 

söylenemez çünkü hükümdarın yasama yetkisi şeriata aykırı olamaz. Çünkü ehli kitaplar yani zimmîler 

tam anlamı ile mal ve can güvenliğine sahipti. Fakat çocuklarının zorla alınması zimmet bağıtına aykırıdır.  

Kulluk sisteminin uygulanışında da İslam hukuku ile bağdaşmayan yönler vardır. Çünkü zimmiler özgür 

vatandaşlardır ve zorla çocuklarının İslamlaştırılmaları ve padişah kulu olmaları İslam hukuku ile 

uyuşmamaktadır.  

Kul sistemindekiler padişaha köle olmakla birlikte İslam hukukunda ki kölelik hükümleri de 

işletilmekteydi. Kul padişahın emirlerine itaat eder ve gerekli izinlerle donatılırdı. Görevini yerine 

getirmek için gerekli mala mülke tasarruf edebilirlerdi, malların gerçek sahibi efendidir. Öldüklerinde 

malları padişaha geri verilirdi. Bu duruma müsadere denilir. 

Padişahın köleleri birer kamu görevlisi olarak özgür vatandaşları yönetmekte, onları cezalandırmaktadır. 

Padişah çok küçük bir suç işleyen kuluna bile ölüm cezası verebilmektedir. Uygulamada kabul edilmekle 

birlikte İslam hukukunda bu yoktur. Efendi kölesini öldüremez.  

Kul sistemi ile otorite sağlanmıştır. Egemenlik tek kişide belirmiştir. Zimmiler içindeki zeki ve yetenekli 

kişiler devlet hizmetinde bulunmuştur. Devşirilenler Müslüman olmalarına rağmen yakın Hıristiyan 

çevrelerinin devlete yakın olmalarını sağlamışlardır. 

Ailelerden zorla alınan kul ve devşirmeler bilinçaltında Müslümanlara karşı tepki gösterme eğiliminde 

bulunmuşlardır. Yalnız padişaha karşı sorumlu oldukları için zamanla halka kötü davranmışlardır. 

 

  

a) Ulema 

Hem şeriat kurallarının yorumu hem de şeriat dışı düzenlemelerin şeriata uygunluğunun sağlanması ve 

hükümdarın şeriata uygun hareket etmesi içi din ve adalet bilginleri bir sınıf içerisinde toplanarak Ulema 

adını almışlardır. 

Ulemanın kul sayılıp güvenceden yoksun bulunması bu sınıfın niteliğine aykırıdır. Türk ve Müslüman 

olma özelliklerini sürdürmüşlerdir. Verecekleri fetvalar önemlidir çünkü tanrının hizmetindedirler ve 

padişah bunlara muhtaçtır. Devlette en ayrıcalıklı ve saygın sınıftır.  

b) Reaya 



Askeri sınıf dışında kalan insan topluluğu devletin halk ögesini oluşturmakta idi. Gerek eski Türk geleneği 

gerekse İslam Hukuku açısından hükümdar reayayı koruma kollama gözetme ve onun refasını sağlama 

zorunluluğuna sahipti. Reaya padişahın kulu değildir. Fakat ulema daha elverişlidir kul olmaya.   

ba) Müslümanlar 

Devlet hizmetine alınabilmenin ilk koşulu Müslüman olmaktı. Ve Müslümanların din değiştirme 

özgürlüğü yoktu. Müslüman olanlar arasında ulus farkı yoktu. 

bb) Zimmîler 

Zimmilerin kamu hizmetine giremeyeceği gerçeği varken devşirme yöntemi ile bu sistem kırılmıştır. Özel 

hukukla ilgili işlerinde kendi din adamlarının yönetimindeler. Eğer dilerlerse kadıya başvurabilirlerdi aile 

hukuku kapsamı ve özel hukuk işleri ile ilgili olarak. Zımmi ve Müslümanlar arasında özel hukuktan doğan 

sorunları kadı çözerdi. Ceza hukuku kapsamında direkt olarak kadıya gidilirdi. Dinsel yaşamlarını özgürce 

sürdürürlerdi. Ve kesinlikle özgür olma hakkına sahiplerdi. Fakat misyonerlik faaliyetleri yasaklanmıştı. 

Müslümanlarca kutsal sayılan yerlerde oturmaları yada Müslümanların evinden daha yüksek evlerinin 

olmaları gibi durumlar ferman ile yasaklanmıştı, hatta Müslüman mahallelerinde oturmaları hoş 

karşılanmazdı. 

Ata binmeleri silah taşımları ve İslam dinine aykırı kıyafet giymeleri çoğu kez yasaklanmıştır. Cizye adı 

verilen kafa vergisi ödeyerek askerlikten muaf tutulmuşlardır. Fakat askeri inzibat hizmeti gören Voynuk, 

Martaloz, Eflak gibi zımmi gruplar oluşturulmuştur. Müslümanlar aleyhine tanıklık edemezlerdi.Devlet 

genel yapısı itibariyle bir teokrasi olarak kalmıştır 

Devletin Merkezi Örgütü 

Devlet merkezden yönetilirdi ve güçlü bir merkezi yönetime sahipti. En ufak memurlar bile merkezden 

atanırdı. Denetimde aynı şekilde merkezden yapılırdı.  

A) Padişah 

a)Genel olarak 

Devletin varlığının ve sürekliliğinin kaynağıdır. Egemenlik kişiliğinde toplanır. 

b)Padişah olmanın koşulları  

Bu hak sadece Osmanlı ailesinin erkek çocuklarına aitti. Hoşnutsuzluk tahta olmuş ve padişah 

değiştirilmiştir fakat hep ailededir bu hak. Türk-İslam egemenlik geleneğinin çok köklü biçimde yönetici 

sınıfta yerleşmesinin sonucudur bu. 

Hükümdar çıkaran ailenin hangi ferdinin tahta oturacağını tespit etmek için farklı yöntemler vardır. 

1-En büyük oğlun hakkı (primogenitur yöntemi) 



2-En yaşlı aile üyesinin hakkı (seniorat yöntemi) 

3-Hükümdarın önceden kendi yerine geçecek üyeyi seçmesi 

4-Devletin ileri gelenlerinin aile içinden birini başa geçirmesi 

17.yüzyıla kadar seniorat yöntem harici kullanılmıştır. Belli bir kural oluşamamasının nedeni egemenliğin 

bir kişide toplanması ilkesinin tam yerleşmemesidir.  

II.Mehmet egemenliğin bölünmemesi için kanunnamesinde şöyle demiştir; “Her kimseye evladımdan 

saltanat müyesser ola, kardeşleri nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. 

Onunla amil olalar.” 

Fatih egemenliğin bölünmezliği ilkesini kabul ederken bile eski Türk geleneklerinden sıyrılamıyor ve 

“tahta çıkmak kime nasip olursa” onu yasal hükümdar sayıyor. 

1876 yılına kadar kamu hukuku geleneği olarak ailenin en büyüğü başa geçti. Sonrasında anayasaya 

geçirilerek yazılı hukuk kuralı oldu.Anlatılan yöntemlerle tahta çıkan hükümdara biat edilmekle padişah 

olma işlemi tamamlanır. İlk başlarda biat yoktu fakat egemenlik anlayışının değişimi ile biat geleneği 

doğmuştur. Biçimsel olarak Eyüp Sultan Türbesinde kılıç takılırdı. 

 c)Padişahın Yetkileri 

Siyasal ve hukuksal güçleri şahsında toplar padişah. Güçler ayrılığı ilkesi Osmanlıya yerleşmemiştir. II. 

Meşrutiyet döneminde dış görünüş bakımından tanınmışsa da Anayasayı yapan ve değiştiren Padişahtı. 

ARKADAŞLAR BURADA ELİNİZDEKİ DİĞER NOTA GEÇİYORSUNUZ .SONRA TAZNİZAM DÖNEMİ HUKUKU 

KONUSUNA DÖNEBİLİRSİNİZ.KOLAY GELSİN. 

Dirlik Sistemi Üzerinde Değer Yargısı 

Osmanlı fetihlerine kadar Balkan Yarımadası  köylüleri batıya özgü bir feodalite içinde yaşarlardı.Bu 

sistemin esası kısaca şuydu.Batıdaki feodal beyler(senyörler derebeyleri)krallardan aldıkları topraklar 

üzerinde mutlak malikti.Senyörler kraldan ayrıca  siyasal  ve hukuksal yetkiler almışlardı.Senyörün 

köylüsü hiçbir güvenceye sahip olmayan,zorunlu hizmetçisiydi.İşte Balkan Yarımadasındaki Türkler bu tür 

feodalizmi ortadan kaldırmışlardır.Bu nedenle Türkler balkanlarda çok kolay ve köklü olmuştur. 

Dirlik sistemi ülkede tarımsal üretimi artırmıştır.Ancak bu sistemin yaşaması için güçlü bir merkezi 

yönetim gerekir.Yine dirlik sistemi ile getirilen vergi yükü son derece fazladır.Dirlik sistemi Osmanlı 

Devleti’nin gelişmesinde ve gerilemesinde yakından ilgilidir. 

Taşra Yönetim Örgütü 

Taşra yönetim örgütünün en büyük birimi eyalettir.Eyaletler sancak ya da liva denilen alt birimlere,onlar 

da kazalara,kazalar da nahiyelere ayrılırdı.Eyaletlerin başında beylerbeyi,sancakların başında sancakbeyi 

,kazaların başında kadılarla beraber subaşıları bulunurdu. 



 

 

TANZİMATTAN SONRA TÜRK HUKUKUNUN GELİŞMESİ 

Osmanlı Devleti'nin çökmesine neden olan en önemli hukuksal neden giderek devletin tüm gelirlerine 

"İltizam(Mukataa)" yönteminin uygulanmasıdır.1898 anayasa değişikliğinde Birleşik Devletin medeni 

hukuk ve ceza  hukuku alanında yetkisi tanınıp,Eugen Huber tarafından bir kanun hazırlandı. 

TANZİMAT'TAN  SONRA  TÜRK  HUKUKU 

Fransa'nın Ceza,Ticaret ve Usül  Kanunları tercüme edilerek Osmanlı hukuk sisteminin birer parçası 

haline geldiler. 

Resepsiyon : bir toplumun kanunlarının başka bir toplum  tarafından kendi kanunları  olmak ü<ere 

alınmasıdır. 

Hukuk tarihine genel gelişime bakıldığında,ülkeler arasında kaçınılmaz bir kültür etkileşimi doğal olarak 

hukuk alanına da sirayet eder ve bir çok kavram başka toplumlara geçer..Bu kavramlar  " objektiflik" , 

"ihtiyaçlara uygunluk " ,"pozitiflik "  gibi özellikleri nedeniyle başka toplumlara da geçmiştir. 

Resepsiyonun çeşitli nedenleri vardır  ; "değişme ve modernleşme isteği " "dış baskıların etkisi "  ve 

"bağımsızlık isteği" olarak üç grupta toplamak mümkündür.Genel Hukuk tarihinde ilk resepsiyon örneği 

,eğitimlerini İtalya'da yapmış olan Alman  hukukçuların hukuk pratiği yoluyla  Roma hukukunun 15.yy da 

Almanya'ya yerleştirmeleridir. 

Tanzimat Hareketinin Kökenleri 

A.İlk  Adımlar 

Batı etkisinin ilk hissedildiği dönem Lale Devridir.3.Ahmet  ve ünlü vezir Damat İbrahim Paşa'nın 

sadrazamlığında  geçen dönemde hepimizin bildiği gibi basım tekniği bu dönemde Osmanlı ülkesine 

girmiş ,ufak çapta kağıt ve çini fabrikaları açılmıştır. 

B.Nizam-ı  Cedid Dönemi 

Türk tarihinde 3.Selim dönemi önemlidir.Bu dönemde yabancı dil öğrenimi özendirilmiş ve büyük Avrupa 

başkentlerinde daimi elçilikler  kurulmuştur.Bu döneme kadar hukuk ve devler örgütü alanında çok 

önemli yenilikler yapılmamıştır. 

C. II.Mahmut  Dönemi 

Hukuk alanında yenilikler vardır.İlk adım olarak "Müsadere " yöntemi kaldırıldı.Ayanlarla  1808 yılında 

Sened'i İttifak  imzalandı.bu belgeye göre ayanlar bundan böyle padişahın işlerine karışmayacak ,ama 



padişah ta onlara kanun ve düzene aykırı emirler vermeyecekti.II.Mahmut döneminde hükümet yöntemi 

kuruldu ve Vezir'i Azam artık başbakan gibi çalışmaya başladı. 

Dar-ı Şuray-ı Askeri :askerlik işleriyle ilgili kurul ve karar taslakları hazırlardı 

Meclis-i Valay-ı  Ahkam-ı  Adliye :adalet hukuk işleri yüksek kurulu  

Dar-ı Şuray-ı Babıali :başbakanlık çalışma kurulu 

Bu dönemde Takvim-i Vekayi (Olayların Günlüğü ) adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.1838 yılında ulema ve 

memurlar için iki ayrı ceza kanunnamesi çıkarıldı.Bilimsel anlamda ilk nüfus ve mal  sayımı bu dönemde  

yapıldı.İlköğretim zorunlu hale getirildi.Harp okulu Askeri Tıbbiye mektepleri açıldı. 

TANZİMAT DÖNEMİ 

A.Genel Olarak  

1839-1876  Tanzimat 

1876-1878  1.Meşrutiyet 

1878-1908   İstibdat dönemi 

1908 ve sonrası  2.Meşrutiyet 

B.Tanzimat ve Islahat Fermanları 

a)Tanzimat Fermanı(Gülhane Hatt-ı Hümayunu) 2.Abdülmecit Dönemi-1839 

Ceza davaları açık ve aleni görülecek,kimse açık ve gizli öldürtülmeyecek 

Herkesin canı malı mülkü  namusu ırzı  güvenlik altına alınacak ,müsadere yöntemi uygulanmayacak 

Rüşvet için kanun  yapılacak 

Bu fermanla ilk kez padişah kendi eliyle ve isteğiyle yetkisini sınırlamıştır. 

b)Islahat Fermanı   2.Abdülmecit Dönemi -1856 

Batılı devletlerin Osmanlı ülkesinde çıkar çatışmalarının hızla arttığı dönemde ,Rusya'ya karşı  İngiltere ve 

Fransa'nın desteğini sağlamak amacıyla,Zımmi uyrukların Tanzimat  ilkeleri içinde nasıl yaşayacaklarının 

teyidi ve hakları konusunda bir ferman çıkarıldı. 

Zımmi din görevlileri  halktan para toplamayacaklar,onlara gereksinimlerine uygun maaş bağlanacaktı 

Zımmiler de devlet hizmetinde görev alabilecekti,askeri ve sivil okullara kabul edileceklerdi 

Vergi eşitliği sağlanacaktı 



C.Tanzimat Döneminden Sonra Osmanlı Hukuku 

Kamu Hukuku 

İslam dininde dinden dönene ölüm cezası vardı bu uygulamaya bir dönem Tanzimat zamanında da 

devam edilmiş,dış baskılar sonucu bu şer'i hüküm kaldırılmıştır. 

Osmanlı devletinde bir anayasanın kabulü hakkında ilk düşünceler 1860 'lı yıllarda Şinasi,Namık 

Kemal,Ziya Paşa ,Ali Suavi gibi aydınlar zamanında zamanın gazetelerinde yayımlanmıştır.   

anayasa 2.Abdülhamit'in sıkı gözetimi altında ve Mithat Paşa'nın  başkanlığındaki Cemiyet-i  Mahsusa 

tarafından Belçika ve Prusya anayasaları baz alınarak hazırlandı. 

Hazırlanan bu anayasada kanunların görüşülmesi için iki meclis oluşturulmuştur.Bu meclislerin ikisine 

birden meclis-i umumi denmiştir.parlamentonun ilk kademesi Meclis-i Mebusan'dır.üyeleri her 50 bin 

erkek seçmen için bir milletvekili olacak şekilde seçilir.İkinci meclis Meclis-i Ayan  padişah tarafından 

seçilir ve ömür boyu görev yaparlar. 

 Heyet'i Mebusan'ın hemen hemen hiçbir yetkisi yoktur.yasama ve yürütme büyük ölçüde 

padişahtadır.Padişah meclisi kapatabilir feshedebilir.Her konudaki kanun tasarılarını hükümet hazırlar ve 

meclis-i umumi'ye sunar.Mebusan ve Ayan üyeleri yalnız kendi görev alanlarıyla  ilgili konularda ve 

padişahın onayıyla kanun önerisinde bulunabilirler.hükümet meclislere karşı sorumsuzdur.güvenoyu 

sistemi yoktur. 

1908 değişiklikleriyle bugünkü manada parlamenter sistemin temelleri atıldı.2.Meşrutiyet döneminde 

padişahın mutlak yönetiminin yerini ittihat ve terakki diktatörlüğü aldı 

NOT : Tanzimat döneminde Osmanlıda ulusal egemenlik anlayışını hiçbir biçimde getirmemiştir.  

Ceza Hukuku 

Suçlu affedilse  bile devlet onu cezalandıracaktır.İştirak ve tekerrür hükümleri ilk kez bu kanunda yer 

almıştır.Bu yasa 1810 tarihli Fransız ceza hukukuna dayanır.Ancak bu kanunda yer alan devlet başkanına 

ve özgürlüğe saldırılar kısmı metne alınmamıştır.cezalar ise fransız ceza kanununda yazan cezalara oranla 

daha düşük tutulmuştur. 

1911 tarihinde yapılan çok önemli değişiklikler arasında 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunundan büyük 

ölçüde yararlanıldı. 

Yönetim Hukuku 

2.Mahmut döneminde Meclis-i  Valay-ı  Ahkam-ı Adliye  adındaki kurula yönetim işlerinde danışma ve 

memurları  yargılama,devletle kişi arasındaki anlaşmazlıkları çözme görevi verilmiştir.(DANIŞTAY  

oluşumu) 

1872 yılında yapılan bir düzenleme ile Şuray-ı Devlet  " Tanzimat ", "Muhakemat"  ve " Dahiliye" olarak 

üçe ayrıldı 



Toprak Hukuku 

1856 tarihli Arazi Kanunnamesi 

Arazi-i Memluke :  bu topraklara mülkiyet  yoluyla tasarruf  edilir. 

Arazi-i Miriyye :mülkiyeti devlete tasarruf hakkı özel kişilere ait topraklardır. 

Arazi-i Mevkufe :vakfedilmiş topraklardır 

Arazi-i Metruke :kamunun yararlanmasına bırakılmış  toprak.Başlıca ikiye ayrılır umumi ve hususi  

Arazi-i Mevat :kimsenin mülkiyet ve tasarrufunda olmayan,belli bir amaca tahsis edilmeyen ,yerleşme 

merkezlerinden uzakça yerler 

Arazi kanunu pek çok kez değiştirilmiş özellikle miri toprakların intikali  1867 tarihli "Tevsi-i İntikal 

Kanunu"  ve 1912 tarihli "Kanun-i Muvakkat" (geçici kanun) ile değiştirilmiş  ve intikal hakkına sahip 

olanların sayısı çoğalmıştır.21 mayıs 1867 tarihli kanunla intikal hakkı  sahipleri yedi sınıfa çıkartılmıştır  

1)erkek ve kız çocuklara eşit olarak 

2)birinci derecede bulunan torunlara da,kız olsun erkek olsun  veya kızın çocuğu  olsun veya oğlan 

çocuğu olsun eşit olarak 

3)çocukları veya torunları yokken ölmüş  olan mutasarrıfların hakları ana ve babalarına eşit olarak geçer 

,ancak burada sağ kalan eş  varsa dörtte bir  düşerge de ona verilir. 

4)ana-baba bir erkek kardeşler  ve kız kardeşlere eşit olarak geçer ,burada 3.grupta  ve aşağıda gruplarda 

olduğu gibi eğer sağ kalan eş varsa ,önce ona dörtte bir düşerge verilir. 

5)baba bir erkek kardeşler ve kız kardeşe eşit olarak geçer 

6)ana bir erkek kardeşe veya kız kardeşlere eşit olarak geçer 

7)sağ kalan eşe geçer  

6 mart 1912 tarihli " Emval-ı Gayrimankulenin İntikalatı Hakkında Kanun"  ile intikalde çok önemli 

değişiklikler yapılarak,sınıf yerine zümre sistemi getirilmiş,halefiyet prensibi bütün sistemlerde kabul 

edilmiş ve murisin çocuklarıyla ana babasına 1/6 hisse ve eşe de her  zümrede hisse verilmiştir. 

Vatandaşlık Hukuku 

1856 Islahat Fermanı ile din kıstasına dayanan millet sistemi kaldırılarak  yerine ilk kez Osmanlı 

Vatandaşlığı kavramı konmuştur. Tanzimat döneminin Zımmiler açısından özelliği,onları kamu hukuku ve 

bazı özel hukuk dallarında müslümanlarla eşit duruma getirmesidir.1862'de Rum Patrikliği ,1863 'te 

Ermeni Gregoryen Nizamnamesi ve 1865 'te Yahudi  Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. 

Medeni Hukuk 



Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelle  hazırlanmıştır.16 kitaptan oluşur.1851 madde ihtiva 

eder.Mecellenin kitapları şunlardır 

kitab-ul  büy-u,   kitab-ul ticaret  , kitab-ul kefale  , kitab-ul havale , kitab-ul rehin,   kitab-ul emanet 

kitab-ul hibe  ,  kitab-ul gasb vel ihtilaf ,  kitab-ul  hacr  vel ikrah  vel şüf'a   ,kitab-ul şirket  , kitab-ul  

sulh vel  ibra   , kitab-ul   vekale,   kitab-ul  ikrar  , kitab-ul   dava beyyinat  vel  tahlif ,  kitab-ul  kaza   

Mecelle gerçek manada bir medeni kanun değildir.Kavaid-i  Külliye dediğimiz kısım çoğunlukla 

uygulanamaz  kurallardır.madde metinleri ağır dille yazılmış açıklamalar  ve örnekler ise arı biçimde 

yazılmıştır.Mecelle yalnız Hanefi hukuku ilkelerine göre hazırlanmıştır.yenilikçi değildir.İçtihat yoluna 

başvurmayı kapatmıştır. 

CODE CİVİL :Fransız medeni kanunu  

Ticaret Hukuku 

Mecellenin tersine ticaret hukuku alanında Fransız mevzuatı etkili olmuştur.ticaret kanunun İslam 

hukukuyla çatışmış özellikle faiz konusu tartışma yaratmıştır. 

İslam Hukuku adi ortaklık dışındaki ortaklığı kabul etmiyordu.ancak yeni kanun diğer ortaklık çeşitlerine   

de yer veriyordu  

1915 ve 1924 yıllarında yapılan değişikliklerle ticaret kanunu Türkiye Cumhuriyetinin yani ticaret 

kanununun kabulüne kadar yürürlükte kalmıştır.1850 ticaret kanununun şer'i hukuk dışında  bir hukuk ve 

yargı  sistemin ilk kez Türkiye'ye sokması ve özel hukuk alanında gerçekleştirilen  ilk resepsiyon hareketi  

olması açılarından hukuk tarihimizde önemi büyüktür. 

Yargı Örgütü  

Tanzimatçılar ceza kanununu uygulamak üzere İstanbul'da  ceza mahkemesi niteliğinde Meclis-i Tahkikat 

adlı bir kurul  oluşturdular .kısa bir süre sonra  bu karma mahkemeler eyalet merkezlerinde de açıldı bu 

mahkemelerin başkanı vali idi.üyeleri ise kadı ile birlikte  eyalet meclisini oluşturan  kişiler arasından 

seçilen ya da dışarıdan valice seçilmiş kimselerdi. 

Meclis-i Tahkikat ve karma mahkemelerin kurulmasıyla ceza davaları şer'i mahkemelerin görev  ve yetki 

alanı dışına çıkmış oluyordu.Tanzimat döneminde ceza mahkemelerinin yanı sıra ticaret mahkemeleri de 

kurulmuştur. 

Nizamiye mahkemeleri : Şer'î  İşlerin görüldüğü mahkeme  

Vilayet nizamnamesine göre  her kazada bir "Meclis-i Deavi"  ve her sancak merkezinde  bir Meclis-i 

Temyiz  her vilayette bir  "Divan-ı Temyiz "  kuruldu. 

1868'te  "Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı  Adliye "  ikiye ayrılarak  bir bölümü  Şuray-ı Devlet  diğer bölümü de 

Nizamiye Mahkemeleri'nin üst organı olarak kurulan ,en yüksek  adli mahkeme  olan Divan-ı Ahkam-ı 



Adliye  adını  almasıyla bu mahkeme teşkilatı genişliyordu.bu mahkeme üyeleri  Müslüman olan ya da 

olmayan Osmanlı vatandaşlarından seçilirdi üyeler azledilemezdi . 

Vilayetlerde ise en önemli ceza davalarını görmek üzere Meclis-i  Cinayet  denilen bir çeşit ağır ceza 

mahkemesi oluşturuldu. 

1870 yılında icra memurlukları kuruldu.1879 yılında çıkartılan  " Teşkilat-ı  Mehakim Kanunu" ile  yargı 

örgütünün eksiklikler tamamlandı.Savcılık kurumu ilk kez  bu kanun ile Osmanlı hukuk sistemine 

girdi.böylece 1870 li yıllarda nizamiye mahkemeleri teşkilatı tamamlanarak  batı modeli bir yargı örgütü 

kurulmuş oldu .ancak henüz modern anlamda yargıç  yetiştirecek okullar açılmadığı için, kadılar bu yeni 

mahkemelerin yargıcı olarak görev yaptılar. 

1874 yılında Mekteb-i  Hukuk-i Sultani  ve bu okulun devamı  olan  1878 de açılan Mekteb-i Hukuk ise 

modern anlamda  hukuk eğitimi veren ilk kurumlardır. 

1900 de Darülfünun  kurulunca  Hukuk Mektebi onun içine alındı. 

Tanzimat döneminde kadıların  eğitim düzeyleri yükseltilmek istenmiş  ve bu amaçla 1853'te kadılık 

eğitimi için Muallimhane-i Nüvvap    açılmış   ve daha sonra da Medresetülkuzat (Kadılık Yüksek okulu) 

öğretime geçmiştir. 

Taşra Örgütü  

Valinin askeri yetkileri kısıtlandı yanına Muhafız adlı bir komutan verilerek  askeri işlerin onun tarafından 

yürütülmesi sağlandı.daha sonra deneme niteliğinde bazı sancak(liva) merkezlerinde sancak meclisleri  

kuruldu.Öte yandan  taşra yönetim örgütünün merkezce denetlenebilmesi için, ilk kez    "  mülki teftiş 

örgütü "  kuruldu.bütün yeniliklere rağmen,  eski  vilayet ,liva,kaza,nahiye şeklindeki bölünme 

sürüyordu.1864 yılında Vilayet Nizamnamesi   hazırlanmıştır.böylece eski eyalet sistemine son 

veriliyordu.Yönetsel bölünme  vilayet,sancak,kaza, nahiye ve köy şeklindeydi. 

Bu nizamname bütün ülkede hemen uygulanmadı.Balkan yarımadasındaki  " Niş,Silistre  ve Vidin " 

bölgeleri birleştirilerek buna "Tuna Vilayeti "   adı verildi.Valiliğine Mithat Paşa atandı.denemeden alınan 

güzel sonuçlar neticesinde 18701 yılında yeni bir Vilayetler Nizamnamesi yayınlandı. 

Yerel yönetimlerin bir parçası olan belediyeler ise ilk kez 1869 yılında İstanbul kenti için kurulmuş ,1870 

ten sonra tüm ülkeye yayılmıştır.Tanzimata kadar memur olabilmenin belli koşulu yoktu.Yetenekli üst 

yönetici yetiştirmek için,1859 yılında "Mülkiye Mektebi " kuruldu. 

Eğitim Örgütü  

2.Mahmur Rüştiye okulunu açtı bunlar mahalle mekteplerinde yetişen çocuklara ilk-orta okul arası  bir 

eğitim veriyordu.Tanzimat’la beraber eğitim kurumları 3 bölüme ayrıldı.birinci bölümü  eski medrese 

sistemi  oluşturuyordu.ikinci bölümü ise yeni kurulan kurulacak okullar oluşturuyordu.eski mahalle 

mekteplerinden (sıbyan mekteplerinden) yetişen çocuklar için  2.Mahmut döneminde Rüştiyeler 

çoğaltıldı .ayrıca kız çocukları için kız rüştiyeleri oluşturuldu. 



rüştiyelere öğretmen yetiştirmek için, iki öğretmen okulu kuruldu.eğitim kurumlarının üçüncü bölümü 

ise,askeri okullardı   

Rüştiyelerin durumu düzeltildi ve daha önce  bu okullara öğrenci hazırlamak için açılan idadiler  rüştiye 

üzerinde  lise-ortaokul düzeyine çıkarıldılar. 

1868 yılında Galatasaray Sultanisi adıyla ilk lisemiz kuruldu.ancak her alandaki ikilik eğitim alanında 

kendini göstermiştir.bu yüzden tam bir kültür birliği kurulamamıştır.diğer yandan reformlar alttan üste 

değil üstten alta doğru yapılmaya çalışılmış bu yüzden  ilköğretim örgütü gelişememiştir. 

Tanzimat Döneminin Değerlendirilmesi 

Devletin tüm kurumlarının yozlaştığını  hepsinin düzeltilmesi gerektiğini anlayan ilk kişi  

2.Mahmut'tur.2.Mahmut Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesin  hukuk yönünden eşit ve güvenceli bir 

duruma kavuşturulmasını amaçlamıştır.  

Tanzimat’ın olumlu sonuçları şunlardır : 

Tanzimatçılar çok yönlü bir  düzeltim işine girişmişlerdir.Tanzimat iktisadi kalkınmayı 

sağlayamamıştır.Tanzimat’la hukuk devleti anlayışına gidilmiştir.hukuksal eşitsizlikler kaldırılmıştır.Kamu 

hizmeti düşüncesi belirmiştir.kanunlaştırma(kodifikasyon) kavramı ilk kez tanınmış ve 

yerleşmiştir.yönetim alanında devlet görevleri ayrıma tabi tutulmuştur.yargı lama yöntemleri geliştirilmiş 

,eğitim örgütü modernleştirilmiştir. 

 

olumsuz sonuçlarına değinirsek 

yenileşme hareketleri hukukta bekleneni veremedi.dinsel ve dünyasal hukuk alnındaki ikilik hep 

sürdü.yargı örgütü daha  karışık bir hale geldi.mali hukuk alanında yapılan yenilikler son derece verimsiz 

kaldı. 

kapitülasyonlar devletin egemenlik gücüne hep zarar verirken,İslam hukukunun düzenlenmesi için 

yapılan çalışmalar sonucunda Şeyhülislama büyük yetkiler tanındı ve sonunda kabineye alındı.Böylece 

Tanzimatçılar kendi düşünceleriyle çeliştiler.yani kanunlar ve eski yasalar arasında organik bir bağ 

kurulamadı. 

 

 

  

 

 



 

 


