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Dersin	  Çerçevesi:	  Bu	  derste	  Türklerin	  bilinen	  tarihleri	  boyunca	  kabul	  ettikleri	  hukuk	  
sistemleri	  ve	  bunların	  uygulamaları	  incelenecektir.	  İslam	  öncesi	  Orta	  Asya	  Türk	  
tarihine	  dair	  bilinenler	  çerçevesinde	  kamu	  ve	  özel	  hukuk	  alanı	  hakkında	  yapılacak	  
değerlendirmelerin	  ardından,	  Türklerin	  Müslüman	  olmaları	  ve	  İslam	  hukukunu	  
benimsemeleri	  üzerinde	  durulacak,	  İslam	  kamu	  hukuku	  alanındaki	  kurallar	  ve	  
mezhepler	  izah	  edildikten	  sonra,	  özel	  hukuk	  konuları	  ayrıntılarıyla	  ele	  alınacaktır.	  
Daha	  sonra	  Türk	  devletlerinde	  ve	  özellikle	  de	  Osmanlı’daki	  uygulamalar	  Tanzimat	  
dönemine	  kadar	  anlatılacak,	  Avrupa	  hukukunun	  gelişmesi	  ve	  Tanzimat	  döneminden	  
itibaren	  Avrupa	  hukukunu	  etkilemeye	  başlaması	  ayrıca	  değerlendirilecektir.	  
	  
	  
Ders	  Kitabı:	  
Coşkun	  Üçok,	  Ahmet	  Mumcu	  ve	  Gülnihal	  Bozkurt,	  Türk	  Hukuk	  Tarihi	  
	  
Yardımcı	  Okumalar:	  	  
Halil	  Cin	  ve	  Gül	  Akyılmaz,	  Türk	  Hukuk	  Tarihi	  
Tahsin	  Fendoğlu,	  Türk	  Hukuk	  Tarihi	  
	  
Bir	  vize	  (%	  40)	  ve	  final	  sınavı	  (%	  60)	  yapılacaktır.	  
	  
	  
HAFTALIK	  KONULAR:	  

1)   Giriş:	  Hukuk	  Tarihi	  ile	  ilgili	  genel	  bilgiler	  (	  s.	  1-‐‑4)	  
2)   İslam	  öncesi	  Türk	  tarihi	  ve	  Türk	  hukuku	  (s.	  13-‐‑54)	  
3)   İslam	  hukukunun	  kaynakları	  (s.	  55-‐‑72)	  
4)   İslam	  mezhepleri,	  kamu	  hukuku	  (s.	  74-‐‑90)	  
5)   İslam	  ceza	  hukuku,	  yargılama	  usulü,	  adalet	  örgütü	  (s.	  90-‐‑102	  
6)   Vize	  sınavı	  
7)   İslam	  özel	  hukuku	  (s.102-‐‑132,	  145-‐‑52)	  
8)   Osmanlı	  devletinin	  hukuk	  ve	  örgütsel	  yapısı	  (s.	  163-‐‑192)	  
9)   Osmanlı	  devletinin	  yapısal	  unsurları	  ve	  merkez	  örgütü	  (192-‐‑238)	  
10)  Tımar	  sistemi	  (s.	  260-‐‑273)	  
11)  	  Avrupa	  hukukunun	  gelişimi	  (s.	  287-‐‑316)	  
12)  Tanzimat’tan	  sonra	  Osmanlı	  hukuku	  (s.	  316-‐‑319,	  326-‐‑362)	  
13)  Son	  değerlendirmeler	  (s.	  368-‐‑375)	  
14)  Final	  sınavı	  

	  
Ders	  Günleri:	  Dersler	  istisnalar	  hariç	  genellikle	  iki	  haftada	  bir	  yapılacaktır	  
Şubat:	  23,	  Mart:	  9	  ve	  23	  Nisan:	  6	  ve	  20	  Mayıs:	  4	  ve18	  
	  


